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1 Inledning

1.1 Problembakgrund
Det är vanligt att saker säljs på kredit till köpare i andra länder. I många fall önskar
säljaren säkerhet för den fordran han får på köparen. En vanlig säkerhetsrätt är
äganderättsförbehåll. Äganderättsförbehåll är inget internationellt definierat begrepp,
men flera länders rättsordningar känner till något liknande. Om en sak, som omfattas av
ett äganderättsförbehåll, flyttas till ett annat land finns det risk att äganderättsförbehållet
inte kan anses vara en godkänd säkerhet i det landet. Blir inte äganderättsförbehållet
godkänt kan det troligtvis inte heller göras gällande. Om äganderättsförbehållet blir
godkänt eller inte avgörs vanligen enligt rätten i det land där saken befinner sig.

Har en sak flyttats från Tyskland till Sverige är det inte säkert att det tyska
äganderättsförbehållet, Eigentumsvorbehalt, består. Även om det finns motsvarande
säkerhetstyper i Sverige, äganderättsförbehåll och återtagandeförbehåll, är det inte
säkert att det tyska Eigentumsvorbehalt uppfyller samtliga krav för att räknas som
någon av dessa former. Det tyska Eigentumsvorbehalt är exempelvis mer utvecklat än
det svenska äganderättsförbehållet. Vissa former av Eigentumsvorbehalt tillåter att
köparen fritt får förfoga över saken samt att säljaren kan ha kvar säkerhet i surrogat.
Detta är inte möjligt enligt svensk rätt. En sådan skillnad kan innebära att den formen av
Eigentumsvorbehalt inte godkänns i Sverige. På motsvarande sätt är det möjligt att ett
svenskt äganderättsförbehåll eller ett svenskt återtagandeförbehåll inte blir godkänt när
saken, som omfattas därav, förflyttas till Tyskland. En säljare löper alltså risken att hans
säkerhet i ett Eigentumsvorbehalt eller ett äganderättsförbehåll helt eller delvis går
förlorad. Det är möjligt att han inte längre har en sakrättsligt skyddad rätt att få saken
utlämnad till sig. Hans rätt att återfå saken kan ha gått förlorad.

1.2 Problemformulering
En första fråga är vilka former av äganderättsförbehåll som finns i Sverige respektive
Tyskland. Hur uppstår de? Vilka kriterier måste de uppfylla för att anses giltiga?

En andra fråga är vad som händer med de svenska formerna av äganderättsförbehåll om
saken, som omfattas därav, exporteras till Tyskland. Vad händer i det omvända fallet
med de tyska formerna av Eigentumsvorbehalt om saken, som omfattas därav,
exporteras till Sverige? Har säljaren fortfarande rätt att kräva tillbaka saken från
köparen? Har säljaren rätt att kräva att saken, genom myndighets försorg, utmäts hos
köparen? Har säljaren fortfarande en sakrättsligt skyddad säkerhet? Vilket lands rätt ska
tillämpas på avtalet? Och slutligen, vilket lands domstol är behörig att ta upp en
eventuell tvist?

1.3 Syfte
Mitt syfte är att utreda vilka former av äganderättsförbehåll som finns i Sverige
respektive Tyskland samt att ange vad som kännetecknar dessa. Jag avser även
undersöka om de olika formerna är obligationsrättsligt och sakrättsligt giltiga då en sak,
som omfattas av förbehållet, exporteras från Sverige till Tyskland respektive från
Tyskland till Sverige. Jag kommer också att undersöka om ett lagval är tillåtet samt om
tysk eller svensk domstol är behörig att ta upp en eventuell tvist.
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1.4 Avgränsningar
Jag begränsar mig såtillvida att jag endast behandlar köp av lösöre. Jag behandlar inte
äganderättsförbehåll i fordringar, byggnad på annans mark, immaterialrätter eller skepp.
Jag kommer inte att ta upp frågan om, och i så fall när, den underliggande fordringen
förfaller, utan jag kommer att utgå från att fordran är förfallen och att säljaren har rätt
att driva in den. Jag kommer inte heller att behandla frågan om när risken för saken går
över på köparen eller vad som händer om den levererade saken är felaktig. Inte heller
kommer jag att behandla frågan om preskription.

Jag begränsar mig också såtillvida att jag inte går in på regler för de olika nationella
utmätningsförfarandena. Jag kommer således att nöja mig med att konstatera att en
domstol troligtvis skulle ha gett säljaren rätt att få saken utmätt och inte gå närmare in
på hur utmätningsproceduren går till.

När jag behandlar frågan om vilken domstol som är behörig, kommer jag endast ta upp
frågan om svensk eller tysk domstol är behörig. Jag kommer inte att ta upp möjligheten
att få frågan avgjord av en skiljedomstol.

När jag redogör för konventioner i kapitel 5-6 kommer jag inte att redogöra för hela
konventionerna utan endast ta upp de delar av dem som jag tycker är viktiga att belysa
för min analysdel.

Jag kommer att utgå ifrån att säljaren är en näringsidkare. Situationen att två
privatpersoner handlar med varandra kommer jag inte att behandla i uppsatsen.

1.5 Metod
Först kommer jag att ge en kort beskrivning av äganderättsförbehållets funktion, så att
läsaren ska se behovet av äganderättsförbehållet som säkerhet. Jag kommer även att ge
en bakgrund till äganderättens övergång i Sverige respektive Tyskland för att läsaren
ska ha större förståelse när jag redogör för vilka typer av äganderättsförbehåll som finns
i Sverige respektive Tyskland och vad som kännetecknar dessa.

I kapitel 5-6, där jag behandlar internationell processrätt och internationell privaträtt,
kommer jag framförallt att lägga tonvikten på de delar av dessa områden som är
relevanta för min analysdel.

I tre av uppsatsens analyskapitel, kapitel 7-9, kommer jag att diskutera och analysera
utifrån två typfall, som finns beskrivna i avsnitt 1.6. Jag kommer att besvara frågorna
utifrån säljarens synvinkel.

Då uppsatsen är avsedd för en person med svensk juridisk utbildning kommer inte
juridiska facktermer att förklaras närmare. Jag kommer inte att översätta tyska begrepp
till svenska. Anledningen till att jag valt att inte översätta begreppen är att jag anser att
en översättning lätt kan bidra till en felaktig tolkning. Jag är medveten om att detta kan
försvåra läsningen för den läsare som inte har några förkunskaper i tyska. Min
förhoppning är att  en läsare utan förkunskaper i tyska ändock ska få behållning av
uppsatsen och få viss förståelse för de tyska begreppens innebörd då han eller hon läser
mina beskrivningar de olika företeelserna.
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Jag kommer genomgående att använda mig av orden säljare, köpare och förvärvare.
Med säljare avser jag den person som säljer saken mot äganderättsförbehåll. Med
köpare avser jag den person som köper saken mot äganderättsförbehåll. Med
förvärvaren avser jag slutligen den tredje man som köper saken från köparen.

Jag kommer att använda mig av lagstiftning, rättsfall och doktrin från Sverige, Tyskland
och EU.

1.6 Typfall

1.6.1 Allmänt
Jag kommer i min analysdel att resonera utifrån två olika typfall. Jag har valt att redan
nu redogöra för dessa, så att läsaren kan ha dem i åtanke när denne läser faktadelarna i
kapitel 2-6. Typfallen är relativt odetaljerade för att flera olika aspekter ska kunna
diskuteras utifrån samma fall. Jag har inte heller i typfallen specificerat vilken typ av
äganderättsförbehåll som finns i kontraktet mellan parterna. Min avsikt är att utifrån
dessa fall diskutera alla former av äganderättsförbehåll som finns i svensk och tysk rätt.

I typfallen kommer säljaren att sälja en maskin. Mina slutsatser angående maskinen
kommer dock att kunna appliceras på varor i allmänhet.

Jag kommer i analysen att ta hänsyn till att köparen i båda dessa typfall endera kan vara
näringsidkare eller konsument. Säljaren förutsätts i båda fallen vara en näringsidkare.
Situationen att säljaren är en annan privatperson kommer inte att diskuteras. Jag
kommer i båda fallen ta upp frågan om vilken domstol som är behörig att ta upp tvisten.

1.6.2 Fall A
En svensk säljare säljer en maskin på avbetalning till en tysk köpare. Parterna enas om
att svensk rätt ska tillämpas på avtalet. Som säkerhet för den svenske säljarens fordran
på den tyske köparen ska säljaren få ett äganderättsförbehåll som utformas enligt den
svenska rättens krav. När affären görs upp befinner sig maskinen i Sverige. Den fraktas
sedan, via Danmark, över till den tyske köparen i Tyskland.

Alternativ 1:

Köparen betalar inte.

Har säljaren rätt att kräva tillbaka maskinen från köparen? Kan säljaren kräva att
maskinen, genom myndighets försorg, utmäts hos köparen?

Alternativ 2:

Köparen får betalningssvårigheter och går i konkurs innan maskinen tillfullo är betald.

Kan säljarens äganderättsförbehåll hindra att maskinen utmäts för annan borgenärs
fordran, utan att hänsyn tas till säljarens fordran? Har säljaren kvar sin säkerhet i
äganderättsförbehållet när köparen gått i konkurs? Kort sagt, har säljaren ett sakrättsligt
skyddat äganderättsförbehåll som ger honom separationsrätt till maskinen?
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1.6.3 Fall B
En tysk säljare säljer en maskin på avbetalning till en svensk köpare. När affären görs
upp befinner sig maskinen i Tyskland. Parterna enas om att tysk rätt ska tillämpas på
avtalet samt att säljaren, som säkerhet för sin fordran på köparen, ska få ett
Eigentumsvorbehalt som utformas enligt regler som finns i den tyska rätten. Maskinen
fraktas sedan, via Danmark, över till den svenske köparen i Sverige. Alltså det omvända
fallet mot i fall A. Även här kommer de två olika alternativen att diskuteras.

Alternativ 1:

Köparen betalar inte.

Har säljaren rätt att kräva tillbaka maskinen från köparen? Kan säljaren kräva att
maskinen, genom myndighets försorg, utmäts hos köparen?

Alternativ 2:

Köparen får betalningssvårigheter och går i konkurs innan maskinen tillfullo är betald.

Kan säljarens Eigentumsvorbehalt hindra att maskinen utmäts för annan borgenärs
fordran, utan att hänsyn tas till säljarens fordran? Har säljaren kvar sin säkerhet i
äganderättsförbehållet när köparen gått i konkurs? Kort sagt, har säljaren ett sakrättsligt
skyddat Eigentumsvorbehalt som ger honom separationsrätt till maskinen?

1.7 Disposition

Uppsatsen är uppbyggd så att kapitel 2-6 utgör en ren fakta del. Jag har försökt göra den
relativt utförlig så att läsaren ska få en klar bild över de rättsområden jag behandlar. Jag
har också gjort noggranna hänvisningar till källor, för att den läsare som vill ska kunna
slå upp i dessa och läsa mera. Kapitel 7-10 utgör sedan min analysdel där jag tillämpar
faktadelen på de typfall som finns beskrivna i 1.6 ovan. I analysdelen anger jag även
mina egna synpunkter.

Kapitel 2 är ett introduktionskapitel som behandlar äganderättsförbehållets funktion och
reglering.

I kapitel 3 ger jag en beskrivning av det svenska äganderättsförbehållet. Den första
delen av detta kapitel ger läsaren en bild av den svenska äganderätten och dess
övergång. Därefter behandlas kriterierna för hur ett giltigt äganderättsförbehåll uppstår
och slutligen under vilka omständigheter ett äganderättsförbehåll, enligt svensk rätt, blir
ogiltigt.

I kapitel 4 redogör jag för det tyska äganderättsförbehållet, Eigentumsvorbehalt, enligt
samma modell som jag tillämpade i kapitel 3 om det svenska äganderättsförbehållet. Jag
börjar alltså med en beskrivning av den tyska äganderätten och dess övergång och
behandlar sedan hur de tyska formerna av Eigentumsvorbehalt uppstår och hur de
förlorar sin giltighet.

I kapitel 5 ger jag sedan läsaren bild av den svenska och tyska internationella
processrätten. I framställningen lägger jag tonvikten vid de delar som är relevanta för
min analysdel. Brysselkonventionen kommer därför att ges det största utrymmet.
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I kapitel 6 ger jag läsaren först en kort introduktion till den internationella privaträtten.
Därefter behandlar jag svensk och tysk internationell kontraktsrätt. Jag utgår främst
ifrån de konventioner som är relevanta för min analys del. Sist i detta kapitel behandlar
jag svensk och tysk internationell sakrätt. Där utgår jag från de två internationellt
accepterade principer som är relevanta för min analysdel.

Kapitel 7 är det första kapitlet i min analysdel. Där besvarar jag, utifrån typfallen i
avsnitt 1.6, frågan om vilket lands domstol som är behörig att ta upp en eventuell tvist.
Jag utgår då främst från det som framkommit i kapitel 5 i faktadelen.

I kapitel 8 besvarar jag frågorna i alternativ 1 i typfallen. Jag avgör alltså om det
svenska och tyska äganderättsförbehållen har en obligationsrättslig giltighet när saken
som omfattas därav har förflyttats till Tyskland respektive Sverige. I analysen utgår jag
ifrån det som framkommit i faktadelens kapitel 3, 4 och 6 samt resultatet i kapitel 7.

I kapitel 9 besvarar jag frågorna i alternativ 2 i typfallen. Jag avgör alltså om säljaren
har kvar ett sakrättsligt giltigt äganderättsförbehåll respektive Eigentumsvorbehalt. I
analysen utgår jag främst ifrån faktadelens kapitel 3, 4 och 6 samt resultatet i kapitel 7.

Allra sist finns i kapitel 10 ett kort slutord, där jag reflekterar över delar av det som jag
kommit fram till i uppsatsen.
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2 Äganderättsförbehållets funktion och reglering

2.1 Behov av kredit inom handeln
Det klassiska exemplet på ett köp är att säljaren överlämnar varan samtidigt som han får
betalt från köparen. Det är huvudregeln i den svenska köplagens1 49 §. Köparen har i
många fall intresse av att få tillgång till varan innan han betalar den. Att köparen får
tillgång till varan, innan han har råd att betala den, fyller för en privatperson kanske
främst en social funktion. För ett företag är det även ett viktigt sätt att finansiera eller
överhuvudtaget kunna driva verksamheten.2 Ett företag kan vara beroende av en viss typ
av maskin för att starta eller hålla i gång verksamheten. Maskinen kan i sig utgöra större
delen av företagets tillgångar. Utan maskinen har företaget inte möjlighet att få in de
pengar som behövs för att betala maskinen. Har däremot företaget tillgång till maskinen
kan företaget tillverka produkter, så att det har råd att betala maskinen.

Att betala hela varan på en gång kan vara för mycket för både ett företag och för en
privatperson. En kredittid eller en avbetalningsplan kan göra det möjligt för köparen att
direkt kunna köpa och få tillgång till varan. För säljaren är det en viktig
konkurrensfördel att leverera varan tidigare än han får betalning. Ger han inte köparen
en avbetalningsplan eller en viss kredittid riskerar han att inte få varan såld. Han
riskerar också att förlora en kund till någon av konkurrenterna.

2.2 Behov av säkerhet av äganderättsförbehållstyp

2.2.1 Säljarens behov av säkerhet

Säljaren har ett intresse i att hitta köpare till sin vara. Konkurrensen på marknaden
kräver att säljaren ger kredit för att locka köpare. Genom att ge en köpare kredit tar
säljaren en viss risk. Då varan kommer i köparens besittning förlorar säljaren, i de fall
han inte har avtalat annorlunda, sin rätt till varan.3 Säljaren har då en oprioriterad
fordran på köparen. Han måste således lita till köparens personliga betalningsförmåga
och solvens. Har säljaren däremot en säkerhet för sin fordran har han större möjlighet
att få betalt. Han har då också ett påtryckningsmedel gentemot köparen för att få denne
att betala.

2.2.2 Äganderättsförbehållets fördelar

Panträtt i varan är uteslutet då själva idén med krediten är att ge köparen tillgång till
varan innan betalning sker. Säkerheter som borgen, företagshypotek och panträtt i fast
eller lös egendom är oftast uteslutna då sådana säkerheter ofta redan är uppbundna till
andra större kreditgivare, i de flesta fall banker. Även om dessa säkerheter inte är
uppbundna, ger det merarbete för säljaren att avgöra vad varje erbjuden kreditsäkerhet
är värd. Han måste exempelvis avgöra om borgensförbindelsen har något värde eller
vad företagshypoteket omfattar. Säljaren vet däremot vad den erbjudna varan är värd.

                                                  
1 Köplagen (1990:931)
2 Helander s 614
3 Se avsnitt 3.1.2 samt 4.1.3
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Han har också många gånger kännedom om den marknad där varan kan säljas vidare.
Ett förbehåll om äganderätt förutsätter inte att säljaren har någon närmare insyn i
köparens finansiella situation, vilket är viktigt vid de flesta andra former av
kreditsäkerheter. Ett äganderättsförbehåll är på det sättet kostnadseffektivt. En klausul i
köpavtalet är det enda som behövs för att ett äganderättsförbehåll ska uppstå.4

Att använda äganderättsförbehåll som säkerhet ger säljaren en mängd fördelar. Skulle
köparen inte betala, så har säljaren en möjlighet att med rättsliga medel få tillbaka den
sålda varan. Även om säljaren inte är intresserad av att få tillbaka själva varan från
köparen, är det ett påtryckningsmedel för att få köparen att betala. Utformas
äganderättsförbehållet enligt lagen i det land där äganderättsförbehållet är avsett att
gälla, kan säljaren vara säker på att hans rätt till varan är skyddad gentemot köparens
övriga borgenärer. Skulle köparen få betalningssvårigheter eller gå i konkurs har
säljaren separationsrätt.

Enligt svensk rätt är köparen tvungen att behålla den köpta varan till dess krediten är
betald. En eventuell försäljning eller pantsättning, utan tillstånd från säljaren, är
straffbar.5  Även i tysk rätt finns det en liknande möjlighet att döma en köpare som utan
tillstånd förfogar över varan utan säljarens medgivande.6 Detta ger säljaren ett extra
skydd.

2.2.3 Risker för köparens borgenärer

Hessler kallar äganderättsförbehållet en ”tyst säkerhet”, då denna saknar ett utåt synligt
sakrättsligt moment. Köparens borgenärer kan inte veta om egendom som finns i
köparens besittning omfattas av äganderättsförbehåll eller inte. Det kan försvåra
kreditbedömning för borgenärer som inte är medvetna om äganderättsförbehållets
existens. Det finns också risk att köparen, genom att påstå att någon har säkerhet genom
ett äganderättsförbehåll, försöker gynna en borgenär framför andra eller undandra
borgenärerna viss egendom.7

I de fall då äganderättsförbehållet utnyttjas som säkerhet är det i allmänhet köparens
behov av varan som orsakar krediten. Ett köp på kredit mot äganderättsförbehåll gör
köparen inte för att säkerställa en skuld hos en tidigare borgenär eller för att anskaffa
pengar i syfte att betala av andra skulder. Den vara som köparen får vid köpet skulle
troligtvis inte heller ha funnits i hans besittning om han inte kunnat köpa denna mot
äganderättsförbehåll. Risken för rena skentransaktioner, till nackdel för borgenärerna, är
därmed inte speciellt stor8.

                                                  
4 Adlerkreutz s 1
5 Köparen kan dömas för olovligt förfogande enligt 10:4 BrB
6 Köparen kan dömas för Unterschlagung, en form av förskingring, enligt § 246 Strafgesetzbuch (den
tyska straff rättsliga lagboken)
7 Hessler s 353 f
8 Undén s 101 samt Helander s 615
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2.3 Reglering av äganderättsförbehåll

2.3.1 I Sverige
I Sverige finns två säkerhetsrätter av äganderättsförbehållstyp, äganderättsförbehåll och
återtagandeförbehåll.9 Förbehållens utformning styrs till stor del av de tvingande
reglerna i konsumentkreditlagen (1992:830), om köparen är konsument, samt av lag
(1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.10, om köparen är
näringsidkare. Dessa båda lagar reglera dock bara den obligationsrättsliga utformningen
av förbehållen, alltså vad som gäller parterna emellan.

Det finns, förutom några få bestämmelser i JB, inte reglerat i lag hur
äganderättsförbehållet ska utformas för att bli sakrättsligt giltigt. Med sakrättsligt giltigt
menas här hur äganderättsförbehållet ska utformas för att få verkningar mot tredje man.
Äganderättsförbehållets sakrättsliga utformning har därför till största delen utvecklats
genom rättspraxis och litteratur.

Enligt rättspraxis upphör ett äganderättsförbehåll att gälla om köparen får tillstånd av
säljaren att fritt förfoga över saken som omfattas av förbehållet. Fri förfoganderätt
innebär att säljaren tillåter köparen att konsumera, bearbeta eller vidareförsälja saken.
Detta leder till att ett svenskt äganderättsförbehåll inte är en lämplig kreditsäkerhet vid
försäljning till återförsäljare, detaljister och tillverkande företag. Flera gånger under de
senaste årtiondena har frågan väckts om att tillåta fri förfoganderätt eller att åtminstone
låta äganderättsförbehållet vara sakrättsligt giltigt så länge saken fortfarande finns kvar i
köparens besittning. Detta har ännu inte vunnit gehör.11

2.3.2 I Tyskland
I Tyskland finns det flera olika varianter av Eigentumsvorbehalt, som är benämningen
på det tyska äganderättsförbehållet.12 Den tyska konsumentkreditlagen,
Verbraucherkreditgesetz13 och AGBG14 ställer upp regler för ett Eigentumsvorbehalts
obligationsrättsliga utformning. Dessa regler gäller främst när köparen är konsument.
Därutöver finns både sakrättslig och obligationsrättslig reglering av Eigentumsvorbehalt
i BGB15, främst i § 455. I Tyskland har det genom rättspraxis utvecklats flera olika
varianter av Eigentumsvorbehalt. De olika varianterna har tillkommit för att bättre
tillmötesgå de krav säljare och köpare ställer. Det är i Tyskland till exempel tillåtet att
bearbeta eller sälja vidare en sak som sålts mot säkerhet i ett Eigentumsvorbehalt. Det
gör att ett tyskt Eigentumsvorbehalt kan användas även då köparen är en återförsäljare,
detaljist eller tillverkare.16

                                                  
9 För skillnaden i innebörden av begreppen äganderättsförbehåll och återtagandeförbehåll, se avsnitt 3.2
10 Kallas i fortsättningen för avbetalningsköplagen
11 SOU 1988:63 samt lagutskottets betänkande 1997/98 LU14 och 1998/99 LU11
12 För beskrivning av de olika formerna av Eigentumsvorbehalt se kapitel 4
13 Verbraucherkreditgesetz vom 17. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2840)
14 Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember 1976
(BGB1. s. 3317)
15 Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (R GBl. S.195)
16 Weber s 171 ff samt Bonomi s169 f
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2.3.3 Inom EU

Säkerhet av äganderättsförbehållstyp finns i någon form i samtliga EU-länders
rättsordningar. Förutsättningarna för ett giltigt äganderättsförbehåll och vad ett
äganderättsförbehåll omfattar skiljer sig dock mellan de olika EU-länderna. I vissa
länder, exempelvis Italien, krävs det publicering i ett speciellt register för att
äganderättsförbehållet ska bli giltigt. I andra länder, som exempelvis Tyskland och
Sverige, kan ett äganderättsförbehåll ingås formlöst 17  Vad som omfattas av
äganderättsförbehållet och vad som får ett äganderättsförhåll att upphöra skiljer sig åt
mellan länderna.

Trots flera gemensamma ansträngningar har det hittills varit omöjligt att skapa en
gemensam reglering för äganderättsförbehåll, som kan accepteras i samtliga EU-länder.
Det har även varit svårt att finna en gemensam lösning för vad som händer med
äganderättsförbehåll i de fall saker, som omfattas därav, flyttas över nationsgränserna.
De nationella intressena har varit alltför starka för att en enighet ska kunna uppnås. I ett
förslag till ett direktiv föreslår kommissionen att ett äganderättsförbehåll, som endast
stipulerar att äganderätten ska kvarstå hos säljaren till dess köpeskillingen är betald, ska
ges sakrättslig verkan i samtliga EU-länder. Kommissionen anser att
äganderättsförbehållet måste avtalas skriftligt för att förbehållet ska få sakrättslig
verkan. Som skriftligt godtar kommissionen även en klausul som finns i en säljares
allmänna leveransbestämmelser.18 Detta direktiv kommer förhoppningsvis komma att
träda i kraft inom de närmaste åren.

En förordning om insolvensförfarande från EU:s råd kommer, efter mycket långt
förarbete att träda i kraft den 31 maj 2002. Där anges det att i en konkurssituation ska
ett äganderättsförbehålls sakrättsliga giltigheten bedömas enligt det lands rätt i vilken
saken vid konkursögonblicket befinner sig.19

                                                  
17 Kieninger s 41
18 598PC0126 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insatser mot
betalningsförseningar vid handelstransaktioner
19 Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfarande
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3 Svenskt äganderättsförbehåll

3.1 Svensk äganderätt och dess övergång

3.1.1 Äganderätten

Privat äganderätt är en bärande princip i det svenska rättssystemet. Äganderätten kan
sägas vara negativt bestämd. Ägaren kan förfoga över egendomen som han själv vill, så
länge det inte inkräktar på tvingande lagbestämmelser eller inverkar menligt på tredje
mans rätt. Han kan genom avtal ytterligare begränsa sin förfoganderätt. I undantagsfall
kan även tidigare ägares instruktioner begränsa den nuvarande ägarens äganderätt,
exempelvis genom testamente.20

Äganderätten utövas vanligtvis genom att ägaren själv förfogar över egendomen genom
användning, konsumtion, uthyrning eller försäljning. Äganderätten kan dessutom
utnyttjas i säkerhetssyfte. Genom exempelvis ett äganderättsförbehåll kan en säljare
behålla äganderätten till den sålda saken fram tills dess han fått betalt. När han
förbehållit sig äganderätten har han som ägare, i teorin, fortfarande rätt att förfoga över
saken. Denna rätt är givetvis inskränkt genom hans avtal med köparen. För att
säkerhetsrätten ska kunna bevaras är det viktigt att säljaren hela tiden anses vara ägare
till saken. Denna äganderätt får alltså inte gå över på köparen. Det är också viktigt att
säljaren kan hävda sin äganderätt gentemot köparens övriga borgenärer, så han vid
köparens eventuella konkurs kan få separationsrätt till saken.21

3.1.2 Äganderättens övergång

I svensk rätt finns inga tydliga regler för hur äganderätten övergår. Äganderätten, anses
i den svenska litteraturen, vara fullt övergången när två kriterier är uppfyllda. Dels ska
säljaren inte längre ha rätt att ta tillbaka den sålda saken från köparen, dels ska köparen
ha vunnit skydd mot säljarens borgenärer.

Äganderätten vid ett köp övergår stegvis. Det vi betecknar som ett köp består i själva
verket av tre olika moment: köpavtalets ingående, överlämnandet av saken samt
överlämnandet av köpeskillingen. Äganderätten övergår alltså inte direkt via köpavtalet,
utan samtliga moment måste vara uppfyllda innan äganderätten anses övergången.
Köpavtalet ger dock både köparen och säljaren rätt att kräva att den andre parten fullgör
sina förpliktelser. När köpavtalet är slutet, men innan de övriga prestationerna utväxlats,
har båda parterna äganderätt. Köparen får, genom köpavtalet, en villkorad äganderätt till
saken. Denna villkorade äganderätt ger honom ingen rätt att kräva att saken överlämnas
till honom innan han har betalt köpeskillingen.

Själva traditionen, överlämnandet av saken, är ett viktigt moment. När saken kommit i
köparens besittning är det säljaren som har den svagare positionen och endast en
villkorad äganderätt. Har säljaren inte gjort något förbehåll om att få ta tillbaka saken
innan den kommit i köparens besittning, har han inte någon rätt att vare sig häva köpet
eller ta tillbaka saken.22 Säljaren har inte heller rätt att kräva att saken utmäts hos

                                                  
20 Malmström/Agell s 47, Hessler s 42 samt Håstad s 23 ff
21 Hessler s 42
22 54 § köplagen
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köparen. Han har inte heller separationsrätt i köparens konkurs. Säljaren saknar således
sakrättsligt skydd och har endast en oprioriterad fordran hos köparen. Äganderätten har
då synbart, men enligt litteraturen inte helt, gått över på köparen.23

3.1.3 Äganderättsövergång då förbehåll gjorts

Säljaren har möjlighet att, innan saken överlämnas till köparen, göra ett förbehåll om
rätten att häva köpet.24 Genom att göra ett sådant förbehåll kan säljaren stärka sin
villkorade äganderätt till saken. Ett giltigt förbehåll om att häva köpet ger säljaren rätt
att kräva att saken utmäts hos köparen. Säljaren har även, enligt rättspraxis,
separationsrätt i köparens konkurs.25 Förbehållet måste göras uttryckligen. Ett tyst
förbehåll, där det är underförstått att äganderätten ska stanna hos säljaren fram till dess
köpeskillingen är betald, godtas inte.26

3.2 Äganderättsförbehåll respektive återtagandeförbehåll
Ett äganderättsförbehålls sakrättsliga giltighet har, i äldre litteratur, motiverats med att
säljaren har förbehållit sig äganderätten till saken. Genom att äganderätten aldrig gått
över på köparen ansågs säljarens rätt att återta saken skyddad gentemot köparens övriga
borgenärer.27 I de fall säljaren bara förbehållit sig rätten att återta saken ansågs han inte
ha någon sakrättsligt skyddad separationsrätt. Ett återtagandeförbehåll ansågs endast
vara obligationsrättsligt giltigt, alltså endast giltigt mellan parterna. HD ändrade 1975
rättsläget genom att fastslå att ett förbehåll om återtagande ska ha samma verkan mot
tredje man som ett äganderättsförbehåll.28 I och med rättsfallet anses det klarlagt att det
inte spelar någon roll för det sakrättsliga värdet om förbehållet kallas ägarförbehåll,
äganderättsförbehåll, återtagandeförbehåll, hävningsförbehåll eller svävarvillkor. Det
viktiga är att säljaren i avtalet förbehåller sig rätten att ta tillbaka saken.29

Lagstiftaren har efter 1975 valt att hålla sig till återtagandeförbehållsterminologin. I de
båda kort därefter stiftade lagarna, 1977 års konsumentkreditlag samt 1978 års
avbetalningsköplag, har lagstiftaren valt att använda termen återtagandeförbehåll.30

Även i 5:5 och 9:10 UB har lagstiftaren valt att använda sig av återtagandeförbehålls-
terminologin. Även i den nya konsumentkreditlagen från 1992 har lagstiftaren valt att
behålla denna terminologi. Håstad hävdar att det inte längre finns någon tvingande
anledning för säljaren att förbehålla sig äganderätten, då sak- och straffrättsligt skydd
kan uppnås genom att säljaren endast förbehåller sig återtaganderätten.31

Jag kommer i detta kapitel använda mig av termen äganderättsförbehåll. Jag gör detta
eftersom jag anser att det vid handel med utlandet kan vara av vikt att
äganderättsterminologin används.32

                                                  
23 Undén s 99 samt Hessler s 181
24 54 § köplagen
25 NJA 1959 s.590 samt NJA 1974 s 660
26 Håstad II s 169 f samt Undén s 99 f
27 Rodhe s 185
28 NJA 1975 s 222
29 Jensen s 83
30 Det bör poängteras att dessa båda lagar endast behandlar återtagandeförbehållets obligationsrättsliga
giltighet
31 Håstad s 184. Se även Rodhe s 186
32 Se 9.3.2
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3.3 Kriterier för ett giltigt äganderättsförbehåll

3.3.1 Vad som kan omfattas av ett äganderättsförbehåll

Äganderättsförbehåll används främst som säkerhet vid handel med lösöre.
Äganderättsförbehåll kan även användas som säkerhet för andra egendomsslag som
exempelvis byggnad på annans grund, immaterialrätter, fordringar och skepp. För
näringsidkare finns det ingen begränsning i vad som får omfattas av ett
äganderättsförbehåll inom ramen för dessa kategorier. 33

Konsumentkreditlagen anger att försäljning mot äganderättsförbehåll till konsumenter
endast bör tillåtas för varor, som med hänsyn till sin beskaffenhet, sitt värde eller på
grund av förhållanden på marknaden verkligen är lämpade för kreditsäkerhet.34

Konsumentverket och Finansinspektionen har båda givit ut riktlinjer för vilka varor som
kan anses vara lämpade för kreditsäkerhet. Det är framförallt kapitalvaror som har en
fungerande andrahandsmarknad som får bli föremål för äganderättsförbehåll. Dessutom
bör kontantpriset för varorna vara minst en tiondel av basbeloppet. Typiska dagligvaror
som är avsedda för personligt bruk, såsom matvaror, kläder och billigare varor i övrigt,
får inte omfattas av äganderättsförbehåll.35

3.3.2 Formen för avtalet om äganderättsförbehåll

För att ett äganderättsförbehåll ska uppkomma krävs det, som tidigare nämnts, att ett
äganderättsförbehåll avtalats mellan parterna. Avtalets giltighet bedöms enligt vanliga
avtalsrättsliga regler och principer.

I det fall då en konsument är avtalspart krävs det, enligt konsumentkreditlagen, att
avtalet är skriftligt.36 Skriftlighetsformen är också en förutsättning för omedelbar
handräckning genom kronofogdemyndigheten.37

Avtalas äganderättsförbehåll mellan två näringsidkare finns det inget krav på att avtalet
ska vara skriftligt. Är avtalet muntligt ställs det dock högre krav på bevisning.38 Avtalet
torde enligt Håstad även kunna göras konkludent eller underförstått. Det är dock
omstritt om ett sådant avtal om äganderättsförbehåll ska ha sakrättslig giltighet. Att ett
konkludent eller underförstått avtal om äganderättsförbehåll har en obligationsrättslig
giltighet är dock accepterat.39 Helander menar att det måste ställas krav på uttrycklighet,
klarhet och tydlighet för att ett äganderättsförbehåll ska få sakrättslig giltighet. Han
anser också att ett äganderättsförbehåll som endast intagits i säljarens allmänna
leverensbestämmelser, endast intagits i faktura eller grundats på sedvana inom
branschen inte ska ha någon sakrättslig giltighet. Att ett avtal om äganderättsförbehåll
kan vara konkludent eller underförstått avvisar han helt.40

                                                  
33 Håstad s 199
34 26 § konsumentkreditlagen
35 Eriksson/Lambertz s 267 ff
36 9§ konsumentkreditlagen. Undantaget som finns i nämnda paragraf har ingen praktisk betydelse i de
fall äganderättsförbehåll är avtalat, se Eriksson/Lambertz s 255
37 30 § konsumentkreditlagen
38 Helander s 627 f
39 Håstad s 185
40 Helander s 627
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3.3.3 Tidpunkten för avtalet om äganderättsförbehållets ingående
För att ett äganderättsförbehåll ska ha sakrättslig giltighet krävs det att
äganderättsförbehållet avtalats före avlämnandet av saken eller samtidigt därmed. Avtal
om äganderättsförbehåll ingås alltså innan saken blivit åtkomlig för köparens
borgenärer.41 Det bör här poängteras att ett giltigt äganderättsförbehåll kan uppstå även
om köparen först haft saken i sin besittning, men utan äganderätt, exempelvis för
förvaring, reparation eller dylikt. Det avgörande i ett sådant fall är att säljaren gör
äganderättsförbehållet samtidigt som köpavtalet ingås.42

Det finns en tendens att reglerna om att äganderättsförbehållet ska ingås före
överlämnandet kan komma att lättas upp. Konsumentkreditlagen, som endast reglerar
det obligationsrättsliga förhållandet, anger att ett äganderättsförbehåll är giltigt om det
görs ”i samband med köpet”.43 Med uttrycket menas att det räcker att förbehållet gjorts
strax efter överlämnandet av saken exempelvis i samband med att det slutliga köpavtalet
undertecknas.44

3.3.4 Äganderättsförbehållets koppling till föremålet
Ett äganderättsförbehåll kan endast omfatta en eller flera individualiserade saker. Dessa
saker ska tydligt specificeras i avtalet för att äganderättsförbehållet ska bli gällande mot
tredje man.45 I rättspraxis finns tendenser till att kravet på individualisering kommer att
mjukas upp.46  Rodhe anser att äganderättsförbehåll även kan avse en andel i en lös sak,
men detta är en fråga som ännu inte tagits upp i rättspraxis.47

Saknar saken kännetecken och avtalet inte innehåller närmare beskrivning av saken, kan
det vara svårt för säljaren att få separationsrätt till saken.48 I ett rättsfall har HD slagit
fast att viss sammanblandning av egendom inte innebär att äganderättsförbehållet går
förlorat. I rättsfallet hade grisar från tre olika säljare sammanblandats. HD ansåg att
sammanblandningen inte innebar att äganderätten och därmed också
äganderättsförbehållen gått förlorade för säljarna. De ansågs istället ha samäganderätt i
den samlade mängden grisar. Äganderättsförbehållen kunde på så vis göras gällande.49

Helander menar att HD förmodligen kommit till en annan slutsats om det rört sig om
betydligt fler än tre säljares egendom som sammanblandats.50

3.3.5 Äganderättsförbehållets koppling till fordringen
Äganderättsförbehållet måste vara utformat så att det tryggar säljarens rätt till betalning
för en viss bestämd fordran. Säljaren kan således inte genom äganderättsförbehåll ställa
säkerhet för någon annan borgenärs fordran. Säljaren kan inte heller genom
äganderättsförbehållet säkra någon annan fordran som han har eller kommer att få på

                                                  
41 Rodhe s 186 samt Håstad s 185
42 Helander s 629
43 25 § konsumentkreditlagen
44 Håstad s 185 samt Eriksson/Lambertz s 257
45 Rodhe s 186 samt Helander s 630 ff
46 Helander s 681
47 Rodhe s 184
48 Wallin s 13 f
49 NJA 1959 s 590
50 Helander s 632
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köparen.51 Däremot är det tillåtet för säljaren att i ett senare skede överlåta fordringen,
med tillhörande äganderättsförbehåll, till en tredje man.52

3.4 Tillbehör till annan egendom

3.4.1 Del i fast egendom

Ett äganderättsförbehåll kan bli ogiltigt om saken som omfattas av
äganderättsförbehållet infogas i fast egendom. Regler om detta finns i andra kapitlet JB.
Lagstiftaren har valt att reglera äganderättsförbehållets obligationsrättsliga och
sakrättsliga giltighet var för sig.53

Anledningen till att äganderättsförbehållet får ge vika då saken infogas i fast egendom,
är att lagstiftaren önskat att fastighetens värde ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Har
leverantören, av exempelvis fastighetsinredning, rätt att återta redan monterad
inredning, skulle det kunna medföra stora kostnader att avlägsna denna. Fastigheten
skulle också, genom att inredningen avlägsnades kunna förlora betydande i värde.54

Äganderättsförbehållet blir obligationsrättsligt ogiltigt om köparen är fastighetsägare
samt tillfogar fastigheten saken, om den kan räknas som allmänt fastighetstillbehör eller
byggnadstillbehör.55 Säljaren har alltså inte längre någon rätt att återta saken. Köparen
kan sälja hela fastigheten eller endast saken till en förvärvare56 utan att göra sig skyldig
till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB.57 Äganderättsförbehållet går däremot inte
förlorat om köparen inte är fastighetsägare och infogar saken i fastigheten.58

Äganderättsförbehållet går heller inte förlorat om köparen är fastighetsägare och köpt en
sak som klassas som industritillbehör och låtit infoga denna i fastigheten.59

Den sakrättsliga giltigheten av äganderättsförbehåll regleras i 2:4 1 st JB. Där anges att
om saken tillhör kategorin industritillbehör blir den inte tillbehör till fastigheten förrän
den tillfullo är betald. Tillhör däremot saken kategorierna allmänt fastighetstillbehör
eller byggnadstillbehör blir äganderättsförbehållet ogiltigt. Detta framgår av 2:4 1 st
andra och tredje meningarna. I den andra meningen regleras äganderättsförbehållet och i
den tredje meningen återtagandeförbehållet. Denna skillnad menar Adlercreutz är ett
exempel på dåligt bruk av äganderättsterminologin och det vore att föredra att båda
typerna, både äganderättsförbehåll och återtagandeförbehåll, reglerades i samma
mening.60

Frågan om när ett äganderättsförbehåll går förlorad om saken ska bli tillbehör till en
fastighet har diskuterats ingående i litteraturen. Vissa menar att saken ska ha blivit
inmonterad i fastigheten för att äganderättsförbehållet ska upphöra gälla. Andra menar

                                                  
51 Se avsnitt 3.6
52 25 § konsumentkreditlagen, Rodhe s 187 f samt Eriksson/Lambertz s 257 f
53 Se ex Helander s 659 samt Adlerkreutz s 11 ff
54 Helander s 662 f samt Håstad s 37
55 2:1, 2:2 och 2:5 JB
56 Användning av begreppet förvärvare se avsnitt 1.5
57 Helander s 660 samt Håstad s 35
58 2:5 JB e.c. samt 2:4 1 st första meningen JB
59 2:3 JB
60 Adlerkreutz s 9
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att äganderättsförbehållet redan från början är ogiltigt om det varit underförstått att
köparen skulle infoga saken i fastigheten.61 Frågan har ännu inte avgjorts i rättspraxis.62

3.4.2 Infogat i annan egendom

I rättspraxis har HD, i ett flertal avgöranden, slagit fast att äganderättsförbehållet
förlorar sin sakrättsliga giltighet då saken kan anses vara en beståndsdel i föremålet vari
den infogats. Saken anses vara en beståndsdel om föremålet, vari den infogats, förlorar
sin användbarhet eller förlorar betydande i värde om saken skulle avlägsnas.63 Någon
form av samäganderätt i det nya föremålet har ännu inte medgivits av HD. I litteraturen
utesluts dock inte denna möjlighet.64 Har säljaren gett köparen tillstånd att infoga saken
i ett annat föremål, upphör äganderättsförbehållet redan på grundval av detta tillstånd.65

3.5 Rätt till surrogat
Att äganderättsförbehåll under vissa omständigheter övergår i ett surrogat har i ett
flertal fall accepterats i svensk rättspraxis. Det krävs dock att det ska finnas ett direkt
samband mellan saken och ersättningen. Saken eller dess ersättning får inte ha
sammanblandats med andra föremål så att separationsrätten och därmed också
äganderättsförbehållet upphört att gälla. Ett tredje krav är att köparen inte ska ha fått fri
förfoganderätt över saken.66

Surrogation har medgivits i försäkringsersättning.67 Likaså har äganderättsförbehållet
ansetts bestå i ersättning som köparen fått då myndighet reviderat saken.68 Det bör
påpekas att rekvidation inte är frivillig försäljning. Hade det rört sig om frivillig
försäljning hade utgången i målet, enligt Hessler, troligtvis blivit en annan.

Det har också godtagits att äganderättsförbehållet levt vidare i en av säljaren levererad
ersättningsvara. Omleveransen gjordes i det här fallet på säljarens initiativ.69

I litteraturen uppmanar författarna att reglerna om surrogation ska tillämpas med viss
försiktighet.70 Enligt Wallin gäller det främst om köparen har rätt att förfoga över saken.
Om däremot förfogandet sker utan säljarens vetskap anser han att surrogationsprincipen
kan tillämpas fullt ut, när det finns ett samband mellan saken som omfattas av
äganderättsförbehållet och ersättningen. Håstad anser att äganderättsförbehållet kan
bestå i ett surrogat som är helt fristående från själva ursprungsvaran, som exempelvis en
fordran hos tredje man.71

                                                  
61 Se vidare resonemanget om fri förfoganderätt i kap. 3.7
62 För viss vägledning se dock NJA 1960 s 221. Helander s 664 ff  Håstad s 194 samt Adlerkreutz s 10 ff
63 Se NJA 1934 s 234, NJA 1935 s 416, NJA 1942 s 195, NJA 1955 s 1 samt NJA 1960 s 9
64 Helander s 669, Undén s 105 samt NJA 1966 s 9
65 Se avsnitt 3.7
66 NJA 1976 s 251. Angående fri förfoganderätt se avsnitt 3.7
67 NJA 1992 s 414, NJA 1965 s 224 samt 56 – 58 §§ försäkrinsavtalslagen.
68 NJA 1941 s 711
69 NJA 1971 s 288
70 Hessler s 162 f samt Håstad s 164 ff
71 Wallin s 194 samt Håstad s 188
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3.6 Kopplingsförbehåll

3.6.1 Vanligt kopplingsförbehåll
Kopplingsförbehåll innebär att äganderättsförbehåll även kan utgöra säkerhet för andra
fordringar än fordran på köpeskillingen.

Kopplingsförbehåll är inte tillåtet vid konsumentköp. Äganderättsförbehållet kan inte
ens utvidgas till att utgöra säkerhet för en fordran som avser reparation eller annan
åtgärd på den sak som sålts mot äganderättsförbehåll. Detta framgår av
konsumentkreditlagens 25 § 2 st.72

Vid näringsidkarköp var kopplingsförbehåll tillåtet fram till tillkomsten av
avbetalningsköplagen. Numera är kopplingsförbehåll i princip uteslutet genom 7 §
avbetalningsköplagen. Lagen lämnar dock i 9 § ett visst utrymme för
kopplingsförbehåll. Om saken som omfattas av äganderättsförbehållet återtagits på
grund av dröjsmål med betalning, får en fordran som avser reparation eller annan åtgärd
beaktas vid avräkning mellan säljare och köpare.73

En sammanblandning av samma typ av saker som sålts i flera olika omgångar från
samma säljare till samma köpare kan, enligt förbudet mot kopplingsförbehåll, medföra
att äganderättsförbehållet går förlorat. Så kan vara fallet om endast vissa av sakerna är
sålda mot äganderättsförbehåll eller om några av dem är fullt betalda. Sammanblandas
sakerna går det inte, enligt rättspraxis, att avgöra vilka saker som omfattas av ett visst
köp. Äganderättsförbehållet går då förlorat och separationsrätt hos köparen medges
inte.74

3.6.2 Fordran
Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan vad som är fordran på köpeskillingen
och annan fordran. Det är svårt att avgöra om fordran verkligen har direkt anknytning
till kreditköpet, något som är viktigt för att inte reglerna om kopplingsförbehåll ska bli
tillämpliga.

Låneköp, då köparen tagit upp ett lån hos en bank för att finansiera köpet men där
pengarna direkt överförts till säljaren som betalning, gör att äganderättsförbehållet blir
ogiltigt. Det framkommer i 25 § konsumentkreditlagen. HD har i tre rättsfall fastslagit
att äganderättsförbehållet blir både obligationsrättsligt och sakrättsligt ogiltigt även för
näringsidkare. HD anser att äganderätten för saken har gått över på köparen i det
ögonblick säljaren får betalt för denna. Att säljaren överlåtit sina rättigheter till banken
samt att det avtalas att äganderätten inte ska gå över på köparen förrän köparen
återbetalat krediten, har ingen betydelse. Banken anses i det här fallet aldrig ha fått
äganderätten till saken.75 Däremot är det tillåtet för säljaren att i ett senare skede
överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med kontraktet till en finansiär.
Denne förvärvar då den villkorade äganderätten till saken.

HD har även godtagit att en borgensman, som infriat köparens skuld, övertar säkerheten
vid utövande av regressrätten. I NJA 1980 s 219 har köparen köpt en maskin på

                                                  
72 Eriksson/Lambertz s 212 f, 257 samt 261
73 Johansson s 14 f samt Rodhe s 187
74 NJA 1976 s 251, Håstad s 195 samt SOU 1988:63 s 70
75 NJA 1966 s 350, NJA 1972 s 451 samt NJA 1975 s 198
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avbetalning mot äganderättsförbehåll. Med säljarens tillåtelse sålde sedan köparen sina
rättigheter enligt kontraktet till en förvärvare76. Förvärvaren övertog då
betalningsansvaret för köparens skuld till säljaren samt förband sig att erlägga en viss
summa till köparen. Köparen gick i borgen för förvärvarens skuld till säljaren. Som
säkerhet för sin skuld till köparen och dennes borgensåtagande gav förvärvaren köparen
säkerhet i form av äganderättsförbehåll i maskinen som skulle ligga ”näst intill”
säljarens äganderättsförbehåll. När sedan förvärvaren gick i konkurs ansåg HovR, vars
dom sedan fastställdes av HD, att äganderättsförbehållen bestod. I motiveringen till
domen sades att det sekundära äganderättsförbehållet, som gav köparen en säkerhet för
sin fordran på förvärvaren, borde godkännas med hänsyn till äganderättsförbehållets
funktion som kreditsäkerhet

3.7 Förfogandeförbudet
Obligationsrättsligt finns det, enligt svensk lag77, inget som hindrar att säljaren ger
köparen rätt att fritt förfoga över den köpta saken. I litteraturen utgår författarna ifrån att
äganderättsförbehållet förblir obligationsrättsligt giltigt om köparen har fått fri
förfoganderätt över saken. Det gäller givetvis endast så länge saken finns i behåll hos
köparen.78

Sakrättsligt anses äganderättsförbehållet bli ogiltigt i de fall köparen, vid köpet, fått
tillåtelse av säljaren att förfoga över saken innan betalning. Förfogandet kan avse
infogande, konsumtion eller överlåtelse av saken. Huruvida köparen har utnyttjat denna
möjlighet eller inte saknar betydelse. Det är själva tillåtelsen till att förfoga över saken
som gör äganderättsförbehållet sakrättsligt ogiltigt, inte det faktiska förfogandet. Detta
framgår exempelvis av NJA 1932 s 292 där maskiner sålts mot äganderättsförbehåll.79

Köparen har i det fallet fått tillåtelse av säljaren att sälja maskinerna vidare. Säljaren
förbehöll sig också ett fortsatt äganderättsförbehåll i surrogatet, d.v.s. de fordringar
köparen fick på sina kunder då denne sålde maskinen vidare. När köparen sedan gick i
konkurs hade maskinerna inte sålts och fanns i behåll hos köparen. Trots detta ansåg
HD att äganderättsförbehållet hade gått förlorat för säljaren med motiveringen att
köparen ägt rätt att förfoga över egendomen innan den var betald.80

Förfogandet måste ha skett med säljarens samtycke för att äganderättsförbehållet ska bli
ogiltigt. I NJA 1959 s 590 har ett äganderättsförbehåll bestått, då köparen utgått från att
han hade fri förfoganderätt men säljaren inte godtagit detta. Medgivande till förfogande
kan ges indirekt om det kan antas att köparen efter leverans har haft rätt att förfoga över
saken.81 Har den naturliga förbrukningstidpunkten infallit före tidpunkten för betalning,
finns det skäl att anta att ett medgivande till förfogande finns.82 Avser
äganderättsförbehållet en maskin eller annan anläggningstillgång eller om det är en
försäljning till en konsument är det att anta att ett förfogandeförbud finns även om det

                                                  
76 Bruket av ordet förvärvare se avsnitt 1.5
77 Konsumentkreditlagen samt avbetalningsköplagen
78 Hessler s 191, Helander s 652 samt Håstad s 189
79 Se NJA 1932 s 103 samt se även NJA 1932 s 524 och NJA 1933 s 133 där förfogandemedgivande även
provats i några straffrättsliga fall
80 Säljaren var i det här fallet en tysk tillverkare som sålde egendomen till en svensk köpare. De
internationella aspekter som är intressanta i detta fall kommer att vidare beröras i kap. 6.4.4
81 NJA 1960 s 221
82 NJA 1935 s 152
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inte står uttryckligt i avtalet mellan parterna.83 Är det däremot en försäljning av en
omsättningstillgång eller ren förbrukningsvara till en detaljist, annan återförsäljare eller
en tillverkare finns det skäl att anta att ett förfogandeförbud inte finns. Skulle det finnas
en klausul om förfogandeförbud i kontraktet anses den inte allvarligt menad. I sådana
fall är äganderättsförbehållet ogiltigt.84

Ett sätt att bevara äganderättsförbehållet, trots att köparen får rätt att förfoga över saken,
är att köparen avsätter en viss summa pengar på ett konto för säljarens räkning som
tillkommer säljaren så fort köparen förfogar över saken. Köparen förfogar då aldrig över
en sak innan betalning skett, eftersom säljaren i förfogandeögonblicket får betalt.85

                                                  
83 Observera att i fallet där en konsument är inblandad är det enligt konsumentkreditlagen förbjudet att
låta äganderättsförbehållet omfatta varor som inte är lämpade för kreditsäkerhet
84 Håstad s 192
85 SOU 1988:63 s 70 ff
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4 Tyskt äganderättsförbehåll, Eigentumsvorbehalt

4.1 Tysk äganderätt och dess övergång

4.1.1 Äganderätten
Precis som i svensk rätt är privat äganderätt en bärande princip i det tyska rättssystemet.
Rätten till privat ägande är fastslagen i den tyska grundlagen.86 Ägaren har enligt § 903
BGB87 rätt att göra vad han vill med sin egendom, så länge det inte inkräktar på
tvingande lagbestämmelser eller inverkar menligt på tredje mans rätt. Ägaren kan alltså
till större delen förfoga över egendomen precis som han själv vill. Han har möjlighet att
genom frivilliga avtal begränsa sin äganderätt och sin förfoganderätt genom att ge tredje
man säkerhetsrätter, nyttjanderätter eller andra rättigheter i sin egendom.88

Ägarens rätt till egendomen är skyddad i tysk rätt på så vis att han har rätt att kräva den
åter från andra innehavare. Han kan även skydda sin egendom gentemot andra och
kräva skadestånd om egendomen skulle skadas eller gå förlorad.89

4.1.2 Det tyska systemet med Abstraktionsprinzip och
Trennungsprinzip

I det tyska rättssystemet ser man inte ett köp som en enhet som man gör i det svenska
rättsystemet, som bygger på enhetsprincipen. Det tyska rättssystemet utgår från
Abstraktionsprinzip och Trennungsprinzip. Det är ett system som härstammar från den
romerska rätten och som under inflytande av Savigny har utvecklats till att ligga till
grund för den tyska civilrättsliga lagboken BGB.90

För den som är van att tänka i enlighet med enhetsprincipen kan systemet med
Abstraktionsprinzip och Trennungsprinzip verka komplicerat och krångligt. Då de flesta
köp i praktiken ingås som en enhet kan det vara svårt att hålla isär begreppen. Jag ska
dock här försöka ge en kortfattad förklaring till hur systemet fungerar, så att läsaren kan
förstå tankegångarna bakom den tyska rätten och därigenom få en förståelse för
resonemanget om den tyska äganderättens övergång.

Trennungsprinzip innebär att det görs en skillnad mellan den förpliktande delen och den
förfogande delen av ett rättsförhållande. Ett köp ses exempelvis som tre olika delar. Den
första delen är den förpliktande delen som grundar en skyldighet att prestera någonting.
Vid ett köp sker detta genom köpavtalet. Denna förpliktande del ger en rättslig grund
för den förfogande delen. Den förfogande delen gör att en rättighet rent fysiskt ändrar
karaktär exempelvis att något överflyttas, belastas, upphör eller ändras på annat sätt.
Vid ett köp består den förfogande delen av två delar, överlämnande av saken samt
överlämnade av köpeskillingen.91

Abstraktionsprinzip innebär att de olika delarna av ett köp, alltså förpliktande delen och
de förfogande delarna, bedöms oberoende av varandra. Den som tillämpar tysk rätt
                                                  
86 Artikel 14 Grundgesetz für die Bundesrespublik Deutschland
87 Bürgerliches Gesetzbuch
88 Brox s 272 f
89 §§ 985 ff, § 1004 samt § 823 I BGB
90 Brox s 62 f
91 Brox s 57
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måste alltså separat utreda om köpavtalet är giltigt och då inte ta hänsyn till om varan
levererats eller inte. Omvänt måste det utredas om saken levererats, oberoende av om
köpavtalet från början var giltigt. Detta innebär att resultatet kan bli att köpavtalet anses
ogiltigt, medan överlämnandet av saken och köpeskillingen anses giltiga.92 Detta kan
vid en första anblick tros vara en praktisk skillnad mellan ett köp enligt svensk rätt och
ett köp enligt tysk rätt. Så är dock inte fallet. Är en del av köpet ogiltigt leder det, enligt
§ 139 BGB, till att hela köpet blir ogiltigt. Är någon del av köpet förenat med villkor för
att det ska bli giltigt, slutförs köpet först sedan alla villkor är uppfyllda.93 Om vissa
delar av köpet redan fullbordats går dessa tillbaka om köpet visar sig vara ogiltigt.

4.1.3 Äganderättens övergång
Förutsättningarna för äganderättens övergång regleras i § 928 BGB. Där krävs det dels
att båda parterna är eniga om att äganderätten ska övergå, dels att saken överlämnas.
Äganderätten övergår således i två steg som båda måste vara uppfyllda för att
äganderätten ska anses övergången. Äganderättens övergång räknas som ett förfogande
och bedöms därför enligt Abstraktionsprinzip oberoende av om köpavtalet är giltigt
eller om köpeskillingen erläggs.94

Enigheten om att äganderätten ska övergå kan och görs vanligen direkt i eller i samband
med köpavtalet. Avtalet kan ingås formlöst. Parterna måste vare eniga om att
äganderätten ska övergå för en viss bestämd sak eller flera bestämda saker.95 Har
säljaren och köparen vid köpavtalets ingående inte specificerat exakt vilken sak som ska
övergå på köparen, utan endast exempelvis angett att köparen ska få en sak av en viss
typ och mängd, anses enigheten om att äganderätten ska övergå ske i samband med att
saken väljs ut och levereras. Det är vanligt att denna enighet uppkommer underförstått.

Det parterna har enats om är inte bindande förrän saken överlämnats. Fram till dess har
båda parter rätt att frånträda överenskommelsen om att äganderätten till saken ska
övergå. Att den part som frånträder överenskommelsen senare eventuellt måste svara
för att denne inte uppfyller sina skyldigheter i enlighet med köpavtalet är en senare
fråga, som i enlighet med Abstraktionsprinzip bedöms separat.96

Enigheten mellan parterna om att äganderätten ska övergå kan förenas med villkor.
Äganderätten övergår då inte på köparen förrän villkoren är uppfyllda. Ett exempel på
villkor kan vara att köpeskillingen ska betalas innan äganderätten ska övergå.97

Det andra kravet i § 928 BGB är att saken ska överlämnas för att äganderätten ska
övergå. Det är dock inte ett absolut krav. Har köparen sedan tidigare fått saken i sin
besittning räcker det att parterna är eniga om att äganderätten ska övergå. Säljaren kan
även ha kvar saken i sin besittning om parterna separat avtalar om att säljaren ska
inneha saken med någon form av nyttjanderätt. Finns saken hos tredje man kan även i
det fallet äganderätten övergå, trots att överlämnande inte sker. Detta görs genom att
parterna sluter ett separat avtal om att saken ska stanna i tredje mans besittning.98

                                                  
92 Wörlen s 134 f
93 Brox s 64 ff
94 Baur/Stürner s 47 ff
95 Kallas i den tyska litteraturen för Spezialtitätsgrundsatz
96 Kropholler/Berenbrok s 539 ff samt Baur/Stürner s 570 ff
97 Se vidare 4.1.4
98 §§ 929-931 BGB samt Baur/Stürner s 568 ff
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4.1.4 Äganderättens övergång när Eigentumsvorbehalt gjorts
Som vi har sett ovan99 finns det möjlighet för en säljare, som inte vill att äganderätten
ska övergå på köparen, att göra själva enighetsförklaringen beroende av ett villkor.
Äganderätten övergår då först när villkoret är uppfyllt. Äganderätten övergår därmed
inte i och med överlämnandet eftersom kriteriet om att parterna ska vara eniga om att
äganderätten ska övergå brister.100

Genom att ställa upp ett Eigentumsvorbehalt, ett villkor om att äganderätten ska förbli
hos säljaren fram till dess köpskillingen är betald, kan säljaren hindra att äganderätten
övergår på köparen. Detta framgår uttryckligen av § 455 BGB. Säljaren har kvar sin
äganderätt till saken. Äganderätten går automatiskt över på köparen när villkoret, i det
här fallet betalningen av köpeskillingen, uppfylls i enlighet med § 158 BGB.101

4.1.5 Köparens anspråk på äganderätten, Anwartschaftsrecht
Köparen har genom köpavtalet och överlämnandet fått en lagligt skyddad rätt att inneha
saken. Har ett Eigentumsvorbehalt gjorts, blir han ägare då han betalat
köpeskillingen.102 Fram till dess att hela köpeskillingen är betald får köparen en
Anwartschaftsrecht i saken, som är beroende av hur mycket denne hittills betalat.
Anwartschaftsrecht är ett förstadium till egendom.103 Serick har liknat
Anwartschaftsrecht med ett foster. Liksom fostret är ett förstadium till en människa blir
Anwartschaftsrecht ett förstadium till den egendom som köparen ska få äganderätt
över.104 När saken slutligen övergår i köparens ägo upphör Anwartschaftsrecht att
existera. Om köparen exempelvis köper en maskin för 100 000 DM på avbetalning och
erlägger 40 000 DM direkt vid leverans och sedan betalar 10 000 DM varje månad, så
ökar hans Anwartschaftsrecht enligt följande:

Vid leverans Efter fyra månader Efter sex månader

Trots att en Anwartschaftsrecht inte har en egen, från saken skild, identitet har köparen
rätt att förfoga över den, som om den vore en del av hans egen förmögenhet. Hans
äganderätt till hans Anwartschaftsrecht är skyddad på samma sätt som om det vore hans
fysiska egendom. Han har exempelvis rätt att sälja, överlåta eller pantsätta den. Skulle
säljaren gå i konkurs har köparen rätt att få äganderätt till saken om han betalar den

                                                  
99 Se 4.1.2 samt 4.1.3
100 § 158 I BGB samt Weber s 171
101 Serick s 62 ff
102 §§ 160-161, § 986 samt § 858 ff BGB
103 Har av i tysk rättspraxis kallats för ”wesengleiches Minus”, BGHZ 28,16,21
104 Serick s 68
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resterande delen av köpeskillingen. En tredje man, förvärvare105, som köper en
Anwartschaftsrecht, är skyddad om köparen skulle gå i konkurs. Förvärvaren kan
genom att betala den resterande delen av köpeskillingen bli ägare till saken.106

En Anwartschaftsrecht är inte helt accessorisk med skulden på köpeskillingen. Köparen
kan överlåta denna utan att förvärvaren måste överta köparens skuld till säljaren. Om
köparen säljer sin Anwartschaftsrecht mot Eigentumsvorbehalt kan en ny
Anwartschaftsrecht till förmån för förvärvaren uppstå inom ramen för den tidigare.

En Anwartschaftsrecht är beroende av det underliggande avtalet mellan säljaren och
köparen. Det betyder att den består till dess att villkoren som finns i avtalet uppfylls
eller tills dess det visar sig att de inte går att uppfylla. Om köpavtalet skulle gå tillbaka
upphör en Anwartschaftsrecht att existera. Säljaren blir då tvungen att lämna tillbaka
den del av köpeskillingen han erhållit från köparen och ersätter på så vis köparen för
dennes Anwartschaftsrecht. Likaså upphör en Anwartschaftsrecht att existera om
köparen betalar igen sin skuld.107

4.2 Grundformen av tyskt äganderättsförbehåll, einfacher
Eigentumsvorbehalt

4.2.1 Der einfache Eigentumsvorbehalt

Einfacher Eigentumsvorbehalt är grundformen för ett tyskt äganderättsförbehåll. De
andra formerna, som behandlas i avsnitt 4.3, är varianter av grundformen. För dem
gäller, med undantag för de speciella regler som finns för dessa, samma regler som för
einfacher Eigentumsvorbehalt.

Det finns, enligt § 455 BGB, två krav för att ett giltigt Eigentumsvorbehalt ska
uppkomma. Det första är att parterna ska vara eniga om att köparen inte ska bli ägare till
saken när denna överlämnas, utan först när han betalat hela köpeskillingen. Det andra är
att säljaren ska ha förbehållit sig rätten att ta tillbaka saken om köparen skulle komma i
dröjsmål med betalning.108

4.2.2 Vad som kan omfattas av ett Eigentumsvorbehalt

Enligt formuleringen i § 455 BGB kan Eigentumsvorbehalt bara uppkomma vid köp av
lösa saker. Fast egendom och byggnader på annans grund kan alltså inte omfattas av ett
Eigentumsvorbehalt.109 Ett Eigentumsvorbehalt omfattar alla väsentliga beståndsdelar
på saken. Har inget annat uttryckligen avtalats omfattar ett Eigentumsvorbehalt även
tillbehör till saken och avkastning som saken ger.110

4.2.3 Formen för avtalet om Eigentumsvorbehalt

Obligationsrättsligt uppkommer ett Eigentumsvorbehalt genom att det avtalas mellan
säljare och köpare. Avtalet måste uppfylla båda kraven i § 455 BGB. Vid

                                                  
105 Användning av ordet förvärvare i uppsatsen, se avsnitt 1.5
106 Bork s 74
107 Wolf s 283 ff
108 Kropholler/Berenbrok s 253 ff
109 Johansson s 12. Se även § 925 II BGB
110 §§ 93, 97 och 99 BGB samt Weber s 174
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konsumentköp måste avtalet, enligt § 4 I Nr. 2 Verbraucherkreditgesetz, vara skriftligt.
Vid näringsidkarköp kan avtal om Eigentumsvorbehalt ingås formlöst. Ett avtal om
Eigentumsvorbehalt kan alltså även ingås muntligt. Konkludenta avtal samt avtal som
gjorts underförstått enligt sedvänja inom branschen är även de giltiga. Avtalet kan, men
behöver inte, göras direkt i eller i samband med köpavtalet 111

Avtal om Eigentumsvorbehalt kan, i de flesta fall, även göras i säljarens allmänna
leveransbestämmelser. Hänvisning till de allmänna leveransbestämmelserna måste
finnas i köpavtalet. Är det en konsument som har köpt saken krävs det enligt AGBG112

att säljaren noga upplyser konsumenten om att de allmänna leveransbestämmelserna
innehåller en klausul om Eigentumsvorbehalt. Förbehåll om erweiterter eller
verlängerter Eigentumsvorbehalt får inte göras i de allmänna leveransbestämmelserna
om köparen är en konsument. Sådana former måste avtalas separat. Är köparen en
näringsidkare går det  bra att avtala om erweiterter och verlängerter Eigentumsvorbehalt
i de allmänna leveransbestämmelserna.113

Sakrättslig giltighet får Eigentumsvorbehalt först då säljaren överlämnar saken till
köparen. Senast i samband med överlämnandet måste säljaren ha förbehållit sig
äganderätten till saken enligt §§ 929 samt 158 I BGB.114 Det bör alltså observeras att
den sakrättsliga giltigheten inte uppkommer vid köpavtalets ingående eller ens i
samband med att parterna enas om att sluta ett avtal om Eigentumsvorbehalt.

4.2.4 Tidpunkt för avtalet om Eigentumsvorbehalts ingående
Om avtalet om Eigentumsvorbehalt görs i eller i samband med köpavtalet är det inget
tvivel om att Eigentumsvorbehalt blir giltigt då saken överlämnas. Köparen kan då
rimligtvis inte göra anspråk på äganderätten till saken.

Har parterna vid köpavtalets ingående inte avtalat om ett Eigentumsvorbehalt kan
säljaren, fram till dess saken överlämnats till köparen, framtvinga en sådan säkerhet.
Detta kallas nachträglicher vertragswidriger Eigentumsvorbehalt. Säljaren kan
framtvinga ett nachträglicher vertragswidriger Eigentumsvorbehalt genom att framställa
en förklaring därom som når köparen senast när saken överlämnas till denne.115 Vill
säljaren framtvinga ett nachträglicher vertragswidriger Eigentumsvorbehalt har köparen
två möjligheter. Endera tar han emot saken och accepterar då konkludent eller genom
avtal att ett Eigentumsvorbehalt till förmån för säljaren gäller i saken.116 Han kan också
vägra att ta emot saken och då går köpet tillbaka. Köpet förfaller på grund av att
köparen aldrig kan få äganderätt till saken, då ett av de två förfogandekriterierna brister.
Förfogandekriteriet brister eftersom parterna inte är eniga om att äganderätten ska
övergå på köparen.

När saken kommer i köparens besittning, utan att en förklaring om Eigentumsvorbehalt
nått köparen, blir denne ägare till saken och säljaren kan inte längre ensidigt kräva

                                                  
111 Wolf s 279 f
112 Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
113 Baur/Stürner s 41 f, s 701 f samt s 747 f. Beskrivning av erweiterter och verlängerter
Eigentumsvorbehalt se avsnitt 4.3
114 Se avsnitt 4.1.4
115 BGH NJW 1953, 217
116 I fallet då en konsument är inblandad krävs det att avtalet görs skriftligt
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säkerhet i form av Eigentumsvorbehalt. Det är säljaren som har bevisbördan för att
denna informerat köparen om att en sak sålts mot säkerhet i Eigentumsvorbehalt.117

Parterna kan dock gemensamt, även efter det att saken kommit i köparens besittning,
enas om att ett Eigentumsvorbehalt till förmån för säljaren ska gälla i saken. En sådan
överenskommelse kallas nachträglicher Eigentumsvorbehalt. Rent juridiskt går det till
så att köparen först överlåter saken tillbaka till säljaren, varefter säljaren på nytt
överlåter saken till köparen, men med Eigentumsvorbehalt som säkerhet.118

Nachträglicher Eigentumsvorbehalt får därigenom både en obligationsrättslig och
sakrättslig verkan. Eventuella rättigheter till förmån för tredje man som grundats består
dock även efter det att ett nachträglicher Eigentumsvorbehalt kommit till.119

4.2.5 Ett einfacher Eigentumsvorbehalts koppling till fordringen
Säljaren kan överlåta sin fordran på köpeskillingen på en tredje man utan att samtidigt
överlåta den säkerhet han har i Eigentumsvorbehalt. Vill säljaren överlåta säkerheten
måste det ske via ett separat avtal.120

Även den omvända situationen är möjlig. Säljaren kan överlåta äganderätten till saken,
som omfattas av ett Eigentumsvorbehalt, till en tredje man utan att samtidigt överlåta
fordringen. Den tredje mannen får då i praktiken överta säljarens säkerhetsrätt i form av
Eigentumsvorbehalt. För att denne inte ska göra ett godtrosförvärv måste han vara
medveten om att saken han köpt omfattas av ett Eigentumsvorbehalt. Betalar sedan
köparen sin skuld till säljaren förlorar den tredje mannen sin rätt till saken. Skulle
däremot köparen inte betala har han rätt att kräva in sin säkerhet.121

4.2.6 Tillbehör till annan egendom

4.2.6.1 Tillbehör till fast egendom
Ett einfacher Eigentumsvorbehalt upphör då saken som omfattas av förbehållet infogas i
fast egendom på så sätt att denna blir en del av fastigheten enligt § 946 BGB.
Kriterierna om vad som räknas som fastighetstillbehör är enligt tysk praxis mycket
snarlika de som finns i den svenska JB om fastighetstillbehör. Däremot finns ingen
regel om industritillbehör i tysk rätt. Saken anses som fastighetstillbehör oavsett om
köparen är ägare till fastigheten eller inte. Är köparen inte ägare har säljaren möjlighet
att, genom ett verlängerter Eigentumsvorbehalt122, få säkerhet i en eventuell fordran på
ersättning som köparen får på fastighetsägaren. Skulle köparen utan säljarens tillstånd
infoga saken i fastigheten har säljaren rätt att kräva skadestånd.123

                                                  
117 Weber s 171 f samt Baur/Stürner s 746 f
118 BGH NJW 1953, 217 samt §§ 929 S.1, 930 BGB samt §§ 929 S.2, 158 I BGB
119 Baur/Stürner s 583 f
120 §§ 401, 929, 931 BGB
121 §§ 158 I, 161 I, 929 samt 931 BGB
122 Se avsnitt 4.3.2
123 Wolf s 306
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4.2.6.2 Tillbehör till lös egendom
Infogas saken i lös egendom på så vis att den utgör en ”bisak” till egendomen upphör ett
einfacher Eigentumsvorbehalt att gälla, enligt § 947 BGB. Detta kan dock förhindras
genom ett avtal om verlängerter Eigentumsvorbehalt.124

4.2.7 Einfacher Eigentumsvorbehalts upphörande

Utöver de tillfällen då en sak, som omfattas av ett Eigentumsvorbehalt, blir tillbehör till
annan lös eller fast egendom, enligt 4.2.6 ovan, upphör det att gälla då saken tillfullo
blir betald. Det spelar ingen roll om köparen eller en tredje man betalar fordringen. Ett
Eigentumsvorbehalt upphör också att gälla om säljaren väljer att efterskänka det.125

Ett Eigentumsvorbehalt upphör även att gälla om köparen, med säljarens medgivande
eller godkännande, säljer saken vidare till en tredje man.126 Ett einfacher
Eigentumsvorbehalt går även förlorat om köparen bearbetar saken eller om saken
beblandas med annan egendom så att den inte längre går att urskilja.127

4.3 Utvidgade former av Eigentumsvorbehalt

4.3.1 Allmänt

I Tyskland har det i praktiken ansett att einfacher Eigentumsvorbehalt inte alltid är
tillräckligt. Därför har det i rättspraxis och inom ramen för litteraturen utvecklats
utvidgade former av Eigentumsvorbehalt, som alla utgår ifrån § 455 BGB, som reglerar
einfacher Eigentumsvorbehalt. De olika formerna används framförallt när det är frågan
om köp mellan två näringsidkare.

4.3.2 Der verlängerte Eigentumsvorbehalt

4.3.2.1 Allmänt
Ett verlängerter Eigentumsvorbehalt innebär att säljaren ger köparen tillstånd att sälja
saken, som omfattas av Eigentumsvorbehalt, vidare till en förvärvare128. Säljaren kan
även ge tillstånd som ger köparen rätt att bearbeta saken och infoga den i andra objekt. I
båda dessa fall har säljaren kvar sin säkerhet i ett surrogat. Säljaren kan även kombinera
ett verlängerter Eigentumsvorbehalt med ett erweiterter Eigentumsvorbehalt, som gör
att säkerheten kan omfatta fler fordringar som säljaren har på köparen. Säljaren får dock
vid köparens eventuella konkurs inte rätt att få tillbaka själva saken, utan har endast rätt
att få ut ersättning som motsvarar hans fordring så långt sakens värde räcker till.129

                                                  
124 Se avsnitt 4.3.2
125 BGH NJW 1958, 1231 samt BGH NJW 1978, 696, 2b
126 BGH NJW 1991, 228
127 §§ 948 samt 950 BGB. Ett verlängerte Eigentumsvorbehalt kan göra att vidareförsäljning samt
bearbetning trots allt kan leda till att säljaren kan få ha kvar säkerhet i den uppkomna fordringen eller i
den framställda saken. Se avsnitt 4.3.2. Schwab/Prütting s 177, Weber s 182 f samt Baur/Stürner s 748 f
128 Användning av ordet förvärvare se avsnitt 1.5
129 Se vidare avsnitt 4.3.3 samt Bork s 114 f
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Ett verlängerter Eigentumsvorbehalt får om köparen är en näringsidkare avtalas genom
säljarens allmänna leveransbestämmelser. Är köparen en konsument måste dock ett
verlängerter Eigentumsvorbehalt avtalas separat för att bli gällande.130

4.3.2.2 Säkerhet i köpskillingen som surrogat
I det fall säljaren gett köparen tillstånd att sälja saken vidare upphör, enligt § 185 I
BGB, ett Eigentumsvorbehalt i och med försäljningen. Säljaren förlorar då sin
äganderätt till saken, som går över på förvärvaren. Förvärvaren gör inget
godtrosförvärv, eftersom köparen har säljarens tillstånd att sälja saken vidare.131

Förvärvaren får alltså full äganderätt till saken. Den säkerhet säljaren har kvar då saken
sålts vidare är säkerhet i surrogatet, d.v.s. i köparens fordran på förvärvaren. Rent
juridiskt går det till så att köparen i förväg överlåter sin framtida fordran på
köpeskillingen till säljaren. Detta är möjligt så länge det finns ett direkt samband mellan
fordringen och den sålda saken. När avtalet om verlängerter Eigentumsvorbehalt ingås
är vanligen varken värdet på fordran eller vem som kommer att bli gäldenär kända.
Detta föranleder dock inte att surrogationen inte skulle vara möjlig.132

Genom att köparen har överlåtit sin fordran hos förvärvaren på säljaren, har han ingen
rätt att själv kräva in fordringen. Detta är mindre bra för köparen då denne, inför
förvärvaren, öppet måste redovisa att denne inte är ägare till saken samt att denne har en
skuld till säljaren. Därför ger säljaren i allmänhet, i samband med verlängerter
Eigentumsvorbehalt, köparen tillstånd att driva in fordringen i eget namn. Skulle
däremot köparen komma i dröjsmål med betalningen, har säljaren rätt att driva in
fordringen direkt ifrån förvärvaren.

Tillståndet för köparen att sälja saken vidare ges vanligen uttryckligen, men kan även
ges underförstått om köparen är en grossist, detaljist eller annan återförsäljare.133

Tillståndet att sälja saken vidare ger köparen möjlighet att sälja saken vidare inom
ramen för en normal köp och sälj situation. Det ger däremot inte köparen något tillstånd
att pantsätta eller leasa ut saken. Köparen får dock sälja saken på kredit mot säkerhet i
ett nytt Eigentumsvorbehalt. Skulle köparen göra detta förblir säljaren ägare till saken
fram till dess förvärvaren betalat. Saken kommer dock att vara belastad med två
Anwartschaftsrecht, en till förmån för köparen och en till förmån för förvärvaren.134

Svagheten med verlängerter Eigentumsvorbehalt är att köparen, genom § 399 BGB, i
sitt avtal med förvärvaren kan avtala om att fordringen inte ska kunna överlåtas på
säljaren. Ett sådant avtal gör att säljaren förlorar sin säkerhet om förvärvaren var i god
tro om att inget avtal om verlängerter Eigentumsvorbehalt fanns mellan säljare och
köpare. Säljaren har då istället rätt att kräva skadestånd av köparen. Är köparen en
grossist, detaljist eller annan återförsäljare anses det så vanligt att verlängerter
Eigentumsvorbehalt existerar att förvärvaren inte kan anses vara i god tro om han inte
undersökt vem som var ägaren till saken. Han måste alltså räkna med att ett verlängerter
Eigentumsvorbehalt kan föreligga och blir då inte ägare till saken. Äganderätten stannar
hos säljaren eftersom förvärvaren inte gjort något godtrosförvärv.135

                                                  
130 § 3 AGBG, Baur/Stürner s 41 f, s 701 f samt 747 f
131 Förutsättningar för godrtrosförvärv finns i §§ 932 ff BGB
132 BGH NJW 1981, 816
133 BGHZ 27, 206
134 Anwartschaftsrecht se avsnitt 4.1.5
135 Wolf s 293 ff, Weber s 194 ff samt Baur/Stürner s 744 f
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4.3.2.3 Säkerhet i sak som infogats eller bearbetats
Ett verlängerter Eigentumsvorbehalt kan även innebära att köparen har tillstånd att
bearbeta och infoga saken i annan lös egendom. Genom att säljaren givit detta tillstånd
förlorar han inte äganderätten till saken, enligt § 950 BGB. Han blir istället ägare till
den bearbetade saken. Vid avräkning mellan säljare och köpare, vid ett eventuellt
återtagande av saken, måste värdet av köparens arbete regleras. Sätts saken ihop med
saker tillhörande andra borgenärer kommer samtliga borgenärer att få samäganderätt i
den ihopsatta saken.136

4.3.3 Der erweiterte Eigentumsvorbehalt/Kontokorrentvorbehalt

Ett erweiterter Eigentumsvorbehalt, eller Kontokorrentvorbehalt som det även kallas,
öppnar möjligheten för kopplingsförbehåll. Ett erweiterter Eigentumsvorbehalt i en sak
säkrar inte bara fordran på köpeskillingen utan kan även utgöra säkerhet för fler
fordringar som säljaren har på köparen. Fordringarna som säkras behöver inte ha något
direkt samband med köpet utan kan  även vara andra fordringar som härör från
affärsförhållandet mellan parterna exempelvis hyresfordran eller lån. Ett erweiterter
Eigentumsvorbehalt blir dock overksamt om fordringarna inte på något sett kan härledas
till affärsförhållandet mellan parterna, exempelvis privata lån. Fordringar som
uppkommit mellan parterna även det efter det att ett erweiterter Eigentumsvorbehalt
uppkommit, kan genom separata avtal anslutas till säkerheten. Tredje mans fordringar
kan inte omfattas av den här typen av Eigentumsvorbehalt.137 Efter det att alla
fordringar betalats upphör erweiterter Eigentumsvorbehalt som säkerhet. Det kan alltså
inte leva upp igen om det senare uppkommer nya fordringar.138 Ett erweiterter
Eigentumsvorbehalt kan kombineras med ett verlängerter Eigentumsvorbehalt.

Den här typen av säkerhet används i princip uteslutande när köparen är en
näringsidkare. Skulle köparen vara en konsument får ett erweiterter Eigentumsvorbehalt
inte avtalas i säljarens allmänna leveransbestämmelser, utan måste avtalas separat för att
det ska kunna bli gällande.139 Rättspraxis har hittills bara godkänt avtal mellan
näringsidkare. Något konsumentfall har inte prövats, därför kan man inte med säkerhet
säga att ett erweiterter Eigentumsvorbehalt är giltigt om köparen är en konsument.140

Ett erweiterter Eigentumsvorbehalt mellan två näringsidkare kan avtalas genom
säljarens allmänna leveransbestämmelser. Ett sådant avtal är dock endast giltigt om det i
de allmänna leveransbestämmelserna finns en ”Freigabeklausel”. En ”Freigabeklausel”
är en klausul som ska innehålla en bestämmelse om att om värdet på saken, som
omfattas av Eigentumsvorbehalt, är väsentligt högre än vad den sammanlagda fordran
är så ska Eigentumsvorbehaltet efterges. Finns inte en sådan klausul är erweiterter
Eigentumsvorbehaltet ogiltigt enligt den tvingande bestämmelsen i § 9 AGBG.141 Skulle
det i praktiken visa sig att värdet på säkerheten väsentligen överstiger värdet på
fordringarna kan Eigentumsvorbehaltet även i individuella avtal anses ogiltigt.142

                                                  
136 Wolf s 305 ff, Schwab/Prütting s 182 f samt Weber s 182 f
137 § 455 II BGB
138 BGH NJW 1978, 632
139 § 3 AGBG
140 BGHZ 94, 105. 112
141 BGH NJW 1994, 1154, 1155, Weber s 192 ff , Wolf s 308 f samt Baur/Stürner s 744 f
142 Weber s 197 f samt Wolf 308 f
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Vid köparens konkurs har säljaren ingen möjlighet att få tillbaka själva saken, utan har
istället rätt att få ut ersättning motsvarande sakens värde vid den exekutiva försäljningen
av saken.143

4.3.4 Der weitergeleitete Eigentumsvorbehalt

Ett weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt innebär att köparen har tillstånd att sälja saken,
som omfattas av Eigentumsvorbehalt, vidare. Köparen får dock inte ta ut ett lägre pris
för saken än vad som täcker säljarens fordringsanspråk på köparen eller som är långt
under värdet på saken. Han får heller inte avsiktligen sälja saken till en förvärvare144

som är insolvent eller som inom en snar framtid kan förväntas bli insolvent.145 Skulle
köparen göra detta blir han skadeståndspliktig mot säljaren.

Förvärvaren måste vara medveten om att den sak han köper är behäftad med
Eigentumsvorbehalt till förmån för säljaren. Säljaren har rätt att utnyttja sitt
Eigentumsvorbehalt även hos förvärvaren. När säljaren har fått betalning för sin
fordran, blir förvärvaren ägare till saken. Förvärvaren kan alltså bli ägare innan han har
betalat sin egen borgenär, som är köparen. Förvärvaren är dock beroende av att köparen
verkligen betalar sin skuld till säljaren. Har köparen inte betalat kan förvärvaren förlora
sin rätt till saken, även om han betalat sin skuld till köparen. För att förhindra detta kan
köpare och förvärvare avtala om att förvärvaren ska ha rätt till de medel säljaren, vid ett
eventuellt återtagande av saken, ska återbetala till köparen.146

Formen weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt är ovanlig i praktiken. Den måste avtalas
separat och gäller alltså inte om den endast finns med i säljarens allmänna
leveransbestämmelser.147

4.3.5 Der nachgeschaltete Eigentumsvorbehalt

Vid nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt säljer köparen saken som omfattas av
Eigentumsvorbehalt vidare till en förvärvare148, under förbehåll om ett nytt
Eigentumsvorbehalt.149 Trots att inte köparen är ägare till saken tillåts detta i rättspraxis
och förvärvaren gör inget godtrosförvärv, om endera av två förutsättningar är uppfyllda.

Den första förutsättningen är att i säljaren, i avtalet mellan sig och köparen, givit
köparen tillstånd att sälja saken vidare om denne säljer saken vidare mot
Eigentumsvorbehalt. Det kallas då ”pflichtgemäss nachgeschalteter
Eigentumsvorbehalt”. Säljaren har kvar äganderätten till saken och har följaktligen
separationsrätt till saken, till dess han får betalt från köparen eller att köparen får betalt
från förvärvaren. Säljaren står dock en liten risk att förlora sin säkerhetsrätt ifall
förvärvaren betalar köparen innan säljaren fått betalning från köparen. Säljaren förlorar i
det fallet äganderätten som går över på förvärvaren.150

                                                  
143 Wolf s 309 samt Bork s 114 f
144 Användning av ordet förvärvare se avsnitt 1.5
145 Weber s 179
146 Weber s 198, Wolf s 295 f samt Baur/Stürner s 744 f
147 9 § AGBG samt BGH NJW 1991, 2285
148 Användning av ordet förvärvare se avsnitt 1.5
149 Försäljningen måste ske till marknadsmässigt pris och får inte ske till en förvärvare som är eller kan
väntas bli insolvent. Weber s 179 samt 198
150 §§ 185 I, 158 I samt 929 BGB
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Den andra alternativa förutsättningen är att köparen, utan säljarens medgivande, säljer
saken vidare till en förvärvare mot säkerhet i Eigentumsvorbehalt. I avtalet mellan sig
och förvärvaren lägger köparen in en klausul om att äganderätten inte kommer att
övergå på förvärvaren förrän köparen själv har betalat säljaren och därigenom fått
äganderätten. Den här varianten kallas ”freiwilliger nachgeschalteter
Eigentumsvorbehalt” och är den i praktiken vanligaste.151 Säljaren behåller i det här
fallet äganderätten och separationsrätten till dess han får betalt från köparen.
Förvärvaren blir inte ägare förrän både villkoret om att denna ska betala köpeskillingen
till köparen samt villkoret att köparen ska betala köpeskillingen till säljaren är
uppfyllda.152

4.3.6 Der uneigentliche Eigentumsvorbehalt
Ett uneigentlicher Eigentumsvorbehalt är inget sakrättsligt giltigt Eigentumsvorbehalt.
Det är snarare ett avtal, mellan säljare och köpare, som förbjuder köparen att förfoga
över den köpta saken till dess köpskillingen är betald. Avtalet ger också säljaren rätt att
återta saken om den finns i behåll hos köparen. Äganderätten är dock inte förbehållen
säljaren utan har gått över på köparen.

Skulle köparen, i strid mot uppgörelsen, sälja saken är ett sådan försäljning giltig, då
köparen har full äganderätt till saken. Förvärvaren har gjort ett normalt förvärv av
saken. Säljaren har ingen möjlighet att få tillbaka saken från förvärvaren. Ett
uneigentlicher Eigentumsvorbehalts fördelar för säljaren är att denne kan få ut
skadestånd av köparen om denne bryter mot avtalet samt att säljaren har rätt att få saken
utmätt så länge den fortfarande finns i köparens besittning. Förutsättningen för att
säljaren ska ha någon glädje av sitt skadeståndsanspråk är givetvis att köparen är
solvent.153

                                                  
151 Försäljningen är tillåten enligt BGHZ 7, 365 f, 178 f , 56, 35 f. och utlöser inget straffrättsligt ansvar
för köparen
152 §§ 158 I samt 929 BGB. Weber s198 f, Baur/Stürner 744 f
153 Weber s 200
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5 Internationell processrätt

5.1 Allmänt

5.1.1 Vad är internationell privat- och processrätt?
Rättsregler som reglerar internationella förhållanden är ingalunda internationella. Ordet
internationell betecknar istället att reglerna är tillämpliga när sakförhållanden som ska
avgöras har en internationell anknytning. Reglerna är nationella. Den internationella
processrätten reglerar om ett fall får tas upp vid landets domstol. Den har således inget
att göra med vilket lands lag som kommer att tillämpas av domstolen. En svensk
domstol kan tillämpa tysk materiell rätt, liksom en tysk domstol kan tillämpa svensk
materiell rätt, om landets internationella privaträtt utpekar detta. Vilket lands domstol
som tar upp fallet har betydelse för vilket lands processrätt som ska tillämpas, då varje
domstol tillämpar sitt eget lands processrätt.154

Den internationella privaträtten i ett land, som även den är nationell, avgör vilket lands
rätt som är tillämpligt i ett specifikt fall. Reglerna, som avgör om det egna landets
materiella rätt är tillämplig eller om ett annat lands materiella rätt ska tillämpas, bestäms
av varje land för sig. Den internationella privaträtten är således den första rättskällan
den behöriga domstolen använder sig av.

I en del fall finns det konventioner som reglerar förhållandet mellan ett eller flera
länders lagar. Sådana konventioner går vanligen före landets egna nationella
internationella privat- och processrättsliga lagar.

5.1.2 Den internationella processrätten
Den internationella processrätten, som är nationell, avgör om landets domstol har
behörighet att döma i ett visst fall. Den kan dock aldrig tala om ifall något annat lands
domstol är behörig att döma i frågan.

I många fall finns det konventioner mellan en eller flera länder som reglerar vilken av
dessa länders domstolar som är behörig att döma i en viss tvist. De konventioner som
kanske har störst betydelse för affärslivet inom Europa är Brysselkonventionen och dess
nästan identiska systerkonvention, Luganokonventionen. De är så kallade dubbla
konventioner, det vill säga att de inte bara reglerar domstolarnas behörighet, utan även
domars erkännande och verkställighet.155  För denna uppsats är främst
Brysselkonventionen av intresse, då både Sverige och Tyskland omfattas av denna.

5.2 Domsrättsreglerna i Sverige

I svensk rätt saknas nästan helt skrivna regler för om domsrätt föreligger i tvister med
internationell anknytning. Domsrätt anses dock föreligga då de nationella forumreglerna
i 10:e kapitlet RB anvisar ett nationellt forum för den aktuella tvisten. Finns det inget
anvisat forum har det, i rättspraxis, ansetts vara en presumtion mot att svensk domsrätt

                                                  
154 Firsching/von Hoffman s71 ff samt Schack s 14 ff
155 Bogdan II s 15 f
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föreligger. I sådana fall krävs det särskilda skäl för att en svensk domstol ska få ta upp
målet.156 Bogdan anser att en tillämpning av de svenska domsrättsreglerna i 10:e
kapitlet RB i många fall kan betecknas som utlänningsfientliga, då de tvingar svarande
att processa i Sverige även när ett ”naturligare” forum finns utomlands.157 Finns det
någon konvention mellan Sverige och ett eller flera andra länder, som reglerar
domsrätten, går denna före de nationella reglerna.158  Brysselkonventionen går alltså
före de nationella reglerna. Svensk domsrätt kan således inte grundas på de nationella
reglerna mot en svarande som har hemvist i någon annan konventionsstat.159 Jag
kommer därför inte att gå in närmare på någon av de nationella reglerna eller andra
internationella konventioner.

5.3 Domsrättsreglerna i Tyskland

Den tyska processrätten har endast ett fåtal regler som direkt reglerar processuella
frågor med internationell anknytning. Samtliga dessa finns inom familjerättens område.
Därutöver utgår den tyska domstolen från att om den enligt de tyska nationella
forumregler160 är behörig, så är domstolen även behörig att ta upp mål med
internationell anknytning. De tyska forumreglerna leder, som 10 kapitlet RB i Sverige,
många gånger till att ett utländskt ”naturligare” forum utesluts.161

Precis som i Sverige, ger de nationella processuella reglerna vika för internationella
konventioner. Då även Tyskland är ansluten till Brysselkonventionen är det denna som
går före den nationella domstolens interna forumregler, då det gäller privaträttsliga mål
inom konventionens territoriala användningsområde.162

5.4 Brysselkonventionen

5.4.1 Bakgrund
Brysselkonventionen har sin grund i artikel 293 i Romfördraget, där det stadgas att EU:s
medlemsländer ska inleda förhandlingar med varandra för att till förmån för sina
medborgare bl.a. säkerställa en förenkling av formaliteter för ömsesidigt erkännande
och verkställighet av domar. Brysselkonventionen tillkom den 27 september 1968
mellan de dåvarande 6 EG-länderna: Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg
och Nederländerna. Sedan dess har samtliga nya medlemsstater anslutit sig till
konventionen. Sverige anslöt sig till denna genom lag (1998:358) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt
Brysselkonventionen.

Systerkonventionen Luganokonventionen är med några få undantag helt identiskt med
Brysselkonventionen såväl i sak som den formella uppbyggnaden. Skillnaden mellan de
båda konventionerna är främst att EG-domstolen har tolkningsföreträde när det gäller

                                                  
156 NJA 1944 s 75, NJA 1917 s 417 samt NJA 1980 s 188
157 Bogdan II s 25 samt Lindell s 192
158 Lindell s 178 ff
159 Lindell s 193 f
160 Dessa återfinns framförallt i ZPO, Gerichtsverfassungsgesetz och Gesetz über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit, men även delvis i andra lagar se Schack s 23 ff
161 Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels s 35 f
162 Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels s 27
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Brysselkonventionen. Luganokonventionen tillkom 1992 mellan de dåvarande 12 EG-
länderna samt EFTA-länderna. Den ratificerades av Sverige 1 januari 1993.163

5.4.2 Användningsområden
Brysselkonventionen reglerar vilken domstol som är behörig att ta upp ett mål inom
privaträttens område. Begreppet privaträttens område tolkas autonomt, det vill säga att
tolkningen av begreppet ska göras utifrån i första hand konventionens syfte och system
samt i andra hand utifrån de gemensamma principer som kan härledas ur
konventionsstaternas nationella rättsordningar. Undantagna från konventionens
tillämpningsområde är, enligt artikel 1.II: större delen av person-, familje- och
successionsrätten, insolvensförfarande, socialrättsliga förfaranden samt hela
skiljedomsrätten. Vad gäller insolvensförfarande är sådana, enligt EG-domstolen, bara
uteslutna från konventionen då ett förfarande direkt kan härledas från en konkurs och
har ett nära samband med konkursförfarandet.164 Talan om återvinning i konkurs är en
fråga som räknas falla utanför konventionens tillämpningsområde. Frivilliga
uppgörelser, som exempelvis ackordsuppgörelser, faller dock under konventionen så
länge de inte står under offentlig myndighets ledning och kontroll. Vid
insolvensförfarandet är det konkurslandets rätt som används fram till dess EG-
konventionen om insolvensförfarande träder i kraft.165

Brysselkonventionen är tillämplig när svarande har sin hemvist i någon av
konventionsstaterna. I vilket land parterna är medborgare har ingen som helst betydelse.
Målet måste ha en viss utlandsanknytning, det vill säga det får inte vara ett rent
nationellt fall ur forumlandets synvinkel. Detta framgår dock inte helt ur själva
fördraget men har i litteraturen ansetts självklart.166

5.4.3 Domstolens behörighet
Huvudregeln i artikel 2 är att en svarande alltid kan stämmas vid domstolen i det land
där denne har sin hemvist. Har exempelvis en fysisk person instämts vid en svensk
domstol är det svensk domstol som, enligt svensk lag, avgör om personen kan anses ha
sin hemvist i Sverige. Anses personen inte ha sin hemvist i Sverige bedöms det i andra
hand om han har sin hemvist i en annan konventionsstat. För att avgöra det använder
domaren det andra landets lag.167 Juridiska personer anses ha sin hemvist där den
juridiska personen har sitt säte.168 EG-domstolen har nyligen fastslagit att en juridisk
person ska anses ha sitt säte i det land enligt vars lag denne stiftats.169 Vid vilken lokal
domstol personen i fråga kan stämmas avgörs av domstolslandets interna forumregler.

Som alternativ till forum i landet där svarande har sin hemvist finns det i artikel 5 en rad
konkurrerande specialfora. Dessa är speciella forum för avtalsförpliktelser,
underhållsbidrag, utomobligatoriska anspråk, forum där filial finnes, sjörättsliga mål
och gemensamma mål.

                                                  
163 Pålsson s 17 ff
164 Gourdain v Nadler, 1979 ECR 733
165 Bogdan III s 39 f. Se även avsnitt 5.5
166 Pålsson s 39 ff, Bogdan s 136 f, Firsching/von Hoffman s 122 ff samt Koch/Magnus/Winkler von
Mohrenfels s 28 ff
167 Artikel 52 Brysselkonventionen
168 Artikel 53 Brysselkonventionen
169 Pålsson s 67 ff samt Firsching/von Hoffman s 129 f
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Det specialforum som kan ha betydelse för denna uppsats är möjligheten att väcka talan
vid domstol i den ort där den förpliktelse som talan avser ska uppfyllas. Var
förpliktelsen ska uppfyllas kan vålla tolkningsproblem. Betalning av en skuld ska
exempelvis, enligt svensk rätt, uppfyllas vid borgenärens hemort, men enligt tysk rätt
vid gäldenärens hemort. EG-domstolen har avböjt att använda en konventionsautonom
tolkning och hänvisat till att den lag som pekas ut av forumlandets internationella
privaträtt ska användas till att avgöra var förpliktelsen ska uppfyllas.170

För vissa tvister har domstolen i ett land exklusiv behörighet. Den exklusiva
behörigheten innebär att ingen annan domstol har rätt att ta upp frågan än domstolen i
det land där saken eller rättigheten rent fysiskt befinner sig eller är registrerad. Det rör
sig om frågor angående fast egendom, bolags och juridiska personers inre
angelägenheter, inskrivningar i offentliga register, registrering eller giltighet av patent
och liknande rättigheter samt verkställighet av domar. Detta framgår av artikel 16 i
Brysselkonventionen. Vad gäller fast egendom har EG-domstolen ännu inte fastslagit
någon konventionsautonom tolkning av begreppet. I litteraturen förordas att det är lagen
i det land där egendomen är belägen som avgör vad som omfattas av fast egendom. EG-
domstolen har i ett avgörande från 1990 uttalat att artikel 16 inte omfattar alla slags mål
angående rätt till fast egendom. Artikeln är bara tillämplig då tvisten avser sakrättsliga
frågor. Frågor som bara berör parterna, exempelvis tvister om köpeskilling för fast
egendom, ersättning för skada på fast egendom eller ersättning för arbete som utförts på
fast egendom, faller inte under artikel 16. I sådana fall och då gäller konventionens
andra forumregler.171

5.4.4 Avtal om forum, prorogationsavtal
Enligt artikel 17 har parterna möjlighet att avtala om att ett visst lands domstol är
behörig att ta upp en tvist. Ett sådant avtal kallas prorogationsavtal. Det räcker med att
ett visst lands domstol pekas ut, exempelvis svensk domstol. De nationella
domstolsreglerna avgör sedan vilken nationell domstol som är behörig. Förutsättningen
för att göra ett giltigt prorogationsavtal är att minst en av avtalsparterna har sin hemvist
i någon konventionsstat. Det finns inget krav på att någon av parterna måste ha sin
hemvist i det land vars domstol valts ut och inte heller att föremålet för tvisten måste ha
någon anknytning dit. En tysk säljare och en svensk köpare har exempelvis rätt att välja
en engelsk domstol, trots att parternas mellanhavande saknar all anknytning till
England.

Prorogationsavtalet kan ingås skriftligt eller muntligt, om det senare bekräftas skriftligt.
Avtalet kan också ingås i en form som överstämmer med praxis som uppkommit mellan
parterna eller i en form som överensstämmer med handelsbruk eller sedvänja i den
internationella handeln, som parterna kände till eller bort känna till. Det finns således
inget hinder mot att ett sådant avtal kan förhandlas fram genom säljarens allmänna
leveransbestämmelser, om det kan anses brukligt mellan parterna eller i branschen.172

Har talan väckts vid en domstol som saknar behörighet och svarande går i svaromål
utan att bestrida domstolens behörighet anses det, enligt artikel 18, som en tyst
överenskommelse om domstol. Det leder till att domstolen trots att den egentligen inte

                                                  
170 Pålsson s 75 ff
171 Reichert v Dresdner Bank I, 1990 ECR I-27 samt Pålsson s 126 ff
172 Pålsson s 143 ff samt Schack s186 ff
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var behörig blir behörig. Skulle en domstol ha exklusiv behörighet i en fråga enligt
artikel 16 kan dock ingen annan domstol bli behörig.173

5.4.5 Konsumenttvister
Om en konsument174 ingått ett avtal om avbetalningsköp har denne rätt att väcka talan i
det land, där denne eller säljaren har sin hemvist. Säljaren får dock endast väcka talan i
det land, där konsumenten har sin hemvist. Samma sak gäller om talan avser lån som
ska avbetalas i särskilda poster eller är avsedda att finansiera köp av varor.175 Detta
gäller även för andra avtal om avtalet har en bestämd anknytning till den
konventionsstat där konsumenten har sin hemvist. En bestämd anknytning föreligger då
annonsering och anbud riktats till konsumenten då denne befann sig i hemlandet.176

För konsumenttvister, av den ovannämnda typen, föreligger det också en begränsning i
att kunna avtala om annat forum. Sådana avtal är endast giltiga om de ingåtts efter det
att tvisten uppkommit eller om de ger konsumenten fler möjligheter att välja fora.
Samma sak gäller om båda parterna vid avtalets ingående hade sin hemvist eller vanliga
vistelseort i samma konventionsstat och avtalet ger domstol i det landet behörighet.177

5.4.6 Interimistiska åtgärder
Artikel 24 anger att interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, får begäras hos
domstol i den konventionsstat där verkställigheten ska göras, även om en domstol i en
annan konventionsstat är behörig att pröva målet. Vilka slag av interimistiska beslut
som kan meddelas beror på forumlandets lag. För svensk del kan beslut om kvarstad
och andra säkerhetsåtgärder, enligt 15 kapitel RB, komma ifråga samt vissa beslut om
underhåll.

I NJA 1983 s 814 har HD slagit fast att säkerhetsåtgärder även kan meddelas i fråga om
anspråk som ska prövas av utländsk domstol, om domstolens avgörande får verkställas i
Sverige. Det innebär att kärande kan erhålla en säkerhetsåtgärd, exempelvis kvarstad,
innan talan väckts. Det innebär också att kravet, enligt 15:7 RB, på att talan ska väckas
inom en månad är uppfyllt om talan inom en månad anhängiggörs vid en utländsk
domstol. HD ser inte heller något hinder mot att en säkerhetsåtgärd beviljas efter det att
dom i en utländska rättegången har meddelats, men innan domen har kunnat verkställas
i Sverige.178

5.4.7 Erkännande och verkställighet av domar
Enligt artikel 26 ska en dom som meddelats av en domstol179 i en konventionsstat
erkännas i en annan konventionsstat utan att något speciellt förfarande behöver anlitas.
Att en dom blir erkänd betyder att den i sin helhet får samma positiva och negativa
rättskraft, som den skulle ha fått i landet där domen fastställdes. Domen får aldrig

                                                  
173 Pålsson s 159 ff
174 En konsument är enligt Brysselkonventionen definierad som en person som ingått ett avtal som ligger
utanför hans affärsverksamhet eller yrkesmässiga verksamhet
175 I detta fall blir konsumentreglerna endast tillämpliga på lånetransaktionen
176 Artikel 13 och 14 Brysselkonventionen
177 Pålsson s 122 ff
178 Pålsson s 182 ff
179 Enligt artikel Va i Brysselkonventionen anses även svensk kronofogdemyndigheten som en domstol i
mål om betalningsföreläggande och handräckning vid summarisk process
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omprövas i sak och kan endast underkännas under vissa speciella förutsättningar. Dessa
är:

• om domen skulle strida mot erkännandestatens ordre public, d.v.s. skulle strida mot
grunderna för rättsordningen i erkännandestaten,

• om domen är en tredskodom och svarande inte på rätt sätt delgivits
stämningsansökan eller motsvarande handling i tillräcklig tid för att förbereda sitt
svaromål,

• om domen är oförenlig med dom som meddelats i tvist mellan samma parter i den
stat där domen görs gällande eller en dom från en icke-konventionsansluten stat men
är gällande i erkännandestaten,

• om domen bygger på ett prejudiciellt ställningstagande till en familjerättslig fråga
och resultatet skulle ha blivit annorlunda om den internationella privaträtten i
erkännandestaten tillämpats,

• om domen meddelats i strid med Brysselkonventionens domsrättsregler om
försäkringstvister, konsumenttvister eller exklusiv behörighet180.

Någon av de ovannämnda grunderna måste även föreligga om domen ska vägras
verkställighet i någon annan konventionsstat. För att domen ska kunna verkställas måste
domen vara verkställbar även i den konventionsstat där domen meddelats. Ansökan om
verkställighet måste part lämna in i Sverige till Svea Hovrätt och i Tyskland hos
ordförande i en avdelning av Landgericht. Motparten kan sedan söka ändring av beslutet
att domen ska vara verkställbar. När beslutet om att domen är verkställbar har vunnit
laga kraft, kan domen verkställas i enlighet med de regler som finns för verkställighet
enligt nationell rätt. Det betyder för, Sveriges del, ska domen verkställas i enlighet med
utsökningsbalkens bestämmelser.181 I Tyskland verkställs domen i enlighet med
reglerna i ZPO.182

5.5 Insolvensförfarande

Insolvensförfaranden är undantagna från Brysselkonventionens tillämpningsområde.183

Den 31 maj 2002 kommer en rådsförordning om insolvensförfarande att träda i kraft
som reglerar detta.184 Där anges att rättsordningen i den medlemstat där förfarandet
inleds ska vara tillämplig på insolvensförfarandet, alltså lex concursus. Lex concursus
bestämmer således samtliga verkningar av insolvensförfarandet, såväl processuella som
materiella. Grunderna, giltigheten och omfattningen av sakrätter, däribland äganderätt
och säkerhetsrätter, bör däremot regleras i enlighet med lex rei sitae185, d.v.s. den
rättsordning där saken som omfattas av sakrätten rent fysisk befinner sig. En säljares
återtaganderätt ska inte påverkas om ett insolvensförfarande inleds beträffande köparen
om saken, då förfarandet inleds, finns i en annan medlemsstat än den där förfarandet
inletts. En säljares insolvens ska inte heller göra att köpavtalet hävs och att köparen
hindras från att få äganderätten till en redan levererad sak. En konkurs i en medlemsstat

                                                  
180 Angående vad som omfattas av exklusiv behörighet se artikel 16 och avsnitt 5.4.4
181 7 § Lag (1198:358) om domstols internationella behörighet och om verställighet av utländska domar
enligt Brysselkonventionen
182 Firsching/von Hoffman s 141 ff, Pålsson s 195 ff samt Bogdan s 291 ff
183 Artikel 1 Brysselkonventionen
184 Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden
185 Se avsnitt 6.4.2
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kan bara omfatta tillgångar som finns i den medlemsstaten. Över tillgångar i en annan
medlemsstat måste ett sekundärt insolvensförfarande inledas.186

Fram till dess att Insolvensförordningen träder i kraft ska nationell lag tillämpas på
insolvensförfaranden. Både Sverige och Tyskland tillämpar vid konkurs, lex concursus,
d.v.s. för en konkurs i Sverige, svensk lag och för en konkurs i Tyskland, tysk lag.
Tillgångarna som omfattas av konkursen är först och främst de som tillhör
konkursgäldenären. Båda länderna vill gärna, om möjligt, låta konkursboet omfatta även
tillgångar som finns utanför ländernas gränser. Frågor om huruvida en viss sak
överhuvudtaget tillhör gäldenären eller om någon annan har verksam säkerhetsrätt däri,
bedöms enligt vanliga privaträttsliga grunder. Frågorna bedöms alltså enligt den lag
som är tillämplig enligt landets internationella och nationella privaträtt.187

                                                  
186 Se främst artikel 5 och 7 i Rådets förordning (EG) nr 1346/2000
187 Bogdan III s 39 ff samt 48 f samt Bork s 211 ff
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6 Internationell privaträtt

6.1 Allmänt

Ett lands internationella privaträtt avgör vilket lands lag som ska tillämpas på
rättsförhållanden med internationell anknytning. För att avgöra detta används
kollisionsregler. Vissa kollisionsregler är utformade så att de endast kan leda till
tillämpning av den egna nationella rätten. Sådana, ensidiga kollisionsregler, finner man
vanligen direkt i lagtext och de är vanliga inom familjerättens område.188 Andra
kollisionsregler låter sakomständigheterna vara till hjälp i bedömningen om vilket lands
rätt som ska tillämpas. Vissa av dessa finns i lagtext och andra, som exempelvis inom
sakrätten, finns endast uttryckta som principer i rättsfall och litteratur.

En kollisionsregel består vanligen av ett eller flera anknytningsmoment, som pekar ut
vilket lands lag som ska tillämpas. Anknytningsmomenten varierar beroende av vilken
del av civilrätten som behandlas. Dessa betecknas vanligen med latinska namn. Vanliga
anknytningsmoment är:

lex fori domstolslandets egen lag, d.v.s. i den svenska internationella
privaträtten tillämpas svensk lag

lex concursus konkurslandets lag, d.v.s. lagen i det land där
insolvensförfarande mot konkursgäldenären inletts

lex patriae lagen i det land där personen är medborgare

lex domicilii lagen i det land där personen har sin hemvist

lex rei sitae lagen i det land där saken befinner sig

lex loci actus (contractus) lagen i det land där rättshandlingen företagits (avtalet slutits)

res in transitu sak på ”genomresa”, bedöms enligt lagen i ursprungslandet
eller destinationslandet

På ett och samma rättsförhållande kan flera olika anknytningsmoment användas för att
avgöra vilken eller vilka lagar som ska tillämpas. På ett rättsförhållande kan således mer
än ett lands rätt komma att användas. Frågan om ett köpavtals giltighet berör bara
parterna och tillhör kontraktsrätten. Denna kontraktsrättsliga fråga bedöms följaktligen i
enlighet med en lag som är tillämplig på kontraktet. Frågor som hör nära samman med
detta, såsom rätten att nyttja saken, rätten till avkastning eller frågan om vem som bär
risken om saken skadas eller förstörs, betraktas som kontraktsrättsliga spörsmål och
bedöms i enlighet med avtalsstatutet, den rätt som är tillämplig på avtalet.

Frågor om när äganderätten till en sak övergår, om säkerhetsrätt i en sak föreligger och
andra frågor av sakrättslig natur som har verkan mot tredje man, faller inte under

                                                  
188 Se ex. 2 § 1 st Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption och 3:6 Lag
(1904:26 st 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap
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avtalsstatutet. Dessa frågor bedöms enligt det lands rätt som är tillämpligt på sakstatutet,
d.v.s. den rätt som är tillämplig på sakrättsliga frågor.189

Detta får till följd att på ett och samma rättsförhållande, exempelvis om en säljare säljer
en sak mot säkerhet i äganderättsförbehåll till en köpare, kan bedömas enligt två olika
rättssystem. Frågan om köpavtalets giltighet, säljarens rätt att återta saken och
äganderättsförbehållets obligationsrättsliga giltighet, bedöms enligt det lands rätt som är
tillämpligt på köpavtalet. Därutöver måste äganderättsförbehållets sakrättsliga giltighet
bedömas enligt det lands rätt som är tillämplig på de sakrättsliga frågorna. Den
sakrättsliga giltigheten har betydelse för om säljaren har rätt att återta saken i
konkurrens med köparens andra borgenärer, exempelvis vid köparens konkurs. En
förutsättning för de sakrättsliga verkningarna är dock att den obligationsrättslig delen av
avtalet är giltig.

6.2 Internationell kontraktsrätt

6.2.1 Allmänt
Den internationella kontraktsrätten är både för Sveriges och Tysklands del starkt
påverkad av olika internationella konventioner. Vissa av dessa har transformerats in i
ländernas nationella lagstiftning och sålunda blivit en del av de nationella lagarna.
Andra har inkorporerats i landets lagstiftning genom att lagstiftaren i en författning
direkt föreskrivit att konventionstexten direkt ska gälla i landet.

Jag ska nu först gå igenom tre konventioner som alla har betydelse för lagvalet vid köp
av lösa saker: Romkonventionen, Haagöverenskommelsen samt CISG190. I enlighet med
den avgränsning jag gjort i uppsatsen kommer jag framförallt att lägga tyngdpunkten på
att behandla de delar av konventionerna som har betydelse för att denna uppsats. Jag
kommer alltså inte att ta upp alla aspekter som behandlas i konventionerna. Jag kommer
därefter att klargöra när och hur de olika konventionerna är tillämpliga.

6.2.2 Romkonventionen

6.2.2.1 Bakgrund
Romkonventionen tillkom den 19 juni 1980. Den trädde i kraft mellan de dåvarande 10
EG-länderna191 först den 1 april 1991. Sedan dess har alla nya medlemmar anslutit sig
till Romkonventionen. Till skillnad från Brysselkonventionen saknar Romkonventionen
förankring i artikel 293 i Romfördraget. Romkonventionen åtföljdes inte heller av något
protokoll som gav EG-domstolen behörighet att tolka konventionen. Två protokoll som
ger EG-domstolen denna behörighet, har senare tillkommit. Dessa har dock ännu inte
trätt i kraft, eftersom de inte ratificerats av samtliga stater. Det går således inte att
avgöra om och i så fall när EG-domstolen kommer att få tolkningsföreträde.192

                                                  
189 Bogdan s 19 ff, Bogdan II s 48 ff  Firsching/von Hoffman s 158 ff samt Koch/Magnus/Winkler von
Mohrenfels s 139 ff
190 United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods
191 Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Danmark, Irland, Grekland och
Storbritannien
192 Pålsson II s 13 ff
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6.2.2.2 Tillämpningsområde
Romkonventionen är enligt artikel 1 tillämplig på avtalsförpliktelser. Vad som ska
räknas som avtalsförpliktelser får varje nationell domstol avgöra, med hänsyn till de
krav på enhetlig tolkning av konventionen som finns i artikel 18. Undantagna från
användningsområdet är avtalsförpliktelser som avser: personrättsliga frågor, familje-
och arvsrätten, förpliktelser enligt negotiabla värdepapper, skiljedoms- och
prorogationsavtal193, associationsrättsliga spörsmål, mellanmans behörighet, trust,
försäkringsavtal samt bevisfrågor och processuella frågor. Genom att konventionen
begränsar sig till avtalsförpliktelser faller frågor av sakrättslig natur utanför
konventionens tillämpningsområde.194

Konventionen ger företräde för EG-rättens bestämmelser. Konventionen ger även
företräde för andra internationella konventioner om de behandlar samma frågor som
Romkonventionen.195

6.2.2.3 Avtalsstatutet och lagval
Romkonventionens grundprincip är att parterna, med bindande verkan, ska kunna
bestämma vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet. Lagvalet kan vara avsett att
tillämpas på hela avtalet eller endast en del av detta. Parterna kan således att låta vissa
klausuler i avtalet bedömas enligt ett lands rätt och resterande delen bedömas enligt ett
annat lands rätt.

Parterna kan när som helst under avtalets giltighetstid göra lagval. Det behövs alltså inte
göras vid avtalets ingående. Saknar avtalet internationell karaktär kan parterna inte
avtala bort tvingande bestämmelser i hemlandets lag genom att välja en annan
rättsordning.196 Så kallade internationellt tvingande bestämmelser går heller inte att
avtala bort, oavsett om avtalet har internationell karaktär eller inte.197 De internationellt
tvingande reglerna är främst av offentligrättslig karaktär, men kan även vara
privaträttslig karaktär. De är regler som har sådan betydelse för en rättsordning att de
inte kan bortses ifrån ens när landets rätt inte är tillämpbar.198

Har parterna inte uttryckligen valt vilket lands lag som ska tillämpas, avgörs tvisten
enligt det lands lag som avtalet kan antas ha närmaste anknytning till. Det anses vara det
land där den part som ska prestera den för avtalet karakteristiska prestationen har sin
vanliga vistelseort.199. Konventionstexten definierar inte vad den karakteristiska
prestationen är. I litteraturen anses det klarlagt att den karakteristiska prestationen i
allmänhet inte ska utgöras av pengar utan, exempelvis vid ett köp, av saken.
Bevisbördan ligger sedan på den part som vill att presumtionen ska frångås. Vid
bedömning av vilket land, som avtalet har den närmaste anknytningen till, ska
domstolen försöka göra en sammanlagd bedömning av samtliga omständigheter såsom:

                                                  
193 Avtal om att tvist ska upptas av viss domstol eller visst lands domstol
194 Se Pålson II s 31 ff för närmare förklaring av begreppen och dess innebörd
195 Artiklarna 20 och 21 i Romkonventionen
196 Artikel 3 i Romkonventionen samt Pålsson II s 43 ff
197 Tillämpas svensk rätt går internationellt tvingande regler aldrig att avtala bort. Tillämpas tysk rätt
behöver man inte ta hänsyn till internationellt tvingande regler om de inte finns i forumlandets
lagstiftning. Pålsson II s 114 ff
198 Exempel på internationellt tvingande regler är valutarestriktioner och exportförbud. Artikel 7
Romkonventionen samt Pålsson II 114 ff
199 Artikel 4 i Romkonventionen
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parternas nationalitet, vistelseort, avtalsorten, uppfyllelseorten, avtalat myntslag,
avtalets språk, omständigheter som inträffat vid avtalets ingående etc.200

6.2.2.4 Specialregler för konsumentavtal
Romkonventionen vill gärna skydda den svagare avtalsparten och innehåller därför
skyddsregler för bl.a. konsumenter. En konsument anses enligt artikel 5 vara en person
som sluter ett avtal om leverans av varor eller utförande av tjänster, som ligger utanför
hans affärsverksamhet eller yrkesverksamhet samt avtal om kredit för sådana
prestationer. Motparten bör vara en näringsidkare och inte någon annan privatperson
samt bör veta att han slutit ett avtal med en konsument.

Artikel 5 utesluter inte möjligheten för parterna att göra ett fritt lagval om det uppfyller
kraven enligt artikel 3.201 I vissa fall kan dock inte konsumenten berövas det skydd som
tvingande nationell lagstiftning ger honom. Det är så i samtliga fall där näringsidkaren
på något sätt agerat på konsumentens hemmamarknad om:

• avtalet föregicks av särskilt anbud riktad till konsumenten eller genom annonsering i
dennes hemland och då genom annonser som är riktade till konsumentens
hemmamarknad,

• näringsidkaren eller dennes representant tagit upp beställningen i konsumentens
hemland eller,

• näringsidkaren har själv arrangerat en resa utomlands för konsumenten i avsikt att
sälja sina produkter.

Görs lagval i någon av de ovanstående situationerna är konsumenten garanterad det
bästa konsumenträttsliga skyddet denne kan få enligt sin hemmarättsordning och den
valda rättsordningen. Skulle inte något lagval enligt artikel 3 göras, tillämpas i
ovanstående fall automatiskt de regler som gäller på konsumentens hemmamarknad.

I de fall konsumenten inte omfattas av ovanstående undantag, har det ansetts att han
normalt inte kan vänta sig skydd genom sin hemmamarknads
konsumentskyddsregler.202 Skulle parterna välja en rättsordning som ligger utanför
EES-området är konsumenten skyddad så att valet av rättsordning, som berövar
konsumenten dess skydd, kan ses vara ett oskäligt avtalsvillkor. Lagvalet kan
därigenom bli ogiltigt.203

6.2.3 Haagkonventionen om internationella köpavtal
Haagöverenskommelsen om internationella köp tillkom den 15 juni 1955 och har sedan
dess ratificerats av Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nigeria, Norge,
Schweiz och Sverige. Den gäller för internationella köp av lösa saker, alltså inte köp av
fast egendom, byggnad på annans grund, tjänster, rörelse, immaterialrätter, elektrisk
kraft och fordringar. En nyare och mer detaljerad version av denna överenskommelse
tillkom 1996. Denna har dock inte trätt i kraft.

                                                  
200 Jag kommer inom ramen för denna uppsats inte närmare gå in på fler presumtiva lagvalsregler som
finns i artikel 4 i Romkonventionen, då de inte är relevanta för uppsatsen i dess helhet. Se därför vidare i
ex. Pålsson II s 53 ff och Bogdan s 240 ff
201 Se avsnitt 6.2.2.3
202 Pålsson s 70 ff, Kropholler s 427 ff samt Bogdan s 243 ff
203 Rådets direktiv 93/13/EEG transformerad i svensk rätt genom 13 § lagen (1194:1512) om avtalsvillkor
i konsumentförhållanden samt i tysk rätt genom § 12 AGBG
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Huvudregeln i konventionen är att parterna har rätt att uttryckligen välja att lagen i ett
visst land ska tillämpas på köpet.204 Någon naturlig koppling mellan det valda landets
lag och köpet behöver inte föreligga. Rättsordningen som väljs ska tillämpas på hela
köpet. Något val av rättsordning som endast ska tillämpas på vissa klausuler i avtalet,
som är tillåtet enligt Romkonventionen, får inte förekomma.

Har parterna inte valt någon rättsordning ska lagen i det land tillämpas i vilket säljaren
vid avtalets ingående hade sin hemvist. Skulle säljaren motta beställningen i det land
där köparen har sin hemvist, ska köparens hemvist lands lag tillämpas. Har parterna
ingått köpavtalet per brev, telefon etc. ska säljarens hemvist lands lag tillämpas.205

Konventionen pekar alltså i de flesta fall klart och tydligt ut vilken lands lag som ska
tillämpas i brist på lagval. Bestämmelserna har dock kritiserats kraftigt eftersom det
många gånger kan vara en tillfällighet i vilket land säljaren befinner sig när avtalet
ingås.206

Konventionen tar ingen hänsyn till svagare parter, såsom konsumenter, utan behandlar
alla parter lika.

6.2.4 CISG
CISG, United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods,
tillkom den 11 april 1980 och har sedan dess ratificerats av ett stor antal länder.207 Till
skillnad från Romkonventionen och Haagkonventionen om internationella köp av lösa
saker innehåller CISG inte enbart kollisionsregler utan även en enhetlig materiell
köprätt.

Enligt artikel 1 i CISG ska konventionen tillämpas vid köp av varor. Köpet ska ha gjorts
mellan två näringsidkare som har sina verksamheter i olika länder. Konventionen är
alltså inte tillämplig när det är frågan om konsumentköp eller köp av andra saker än lösa
saker än varor.

CISG blir direkt tillämplig då säljaren och köparen har sina respektive verksamheter i
länder som är anslutna till konventionen. Därutöver blir CISG också tillämplig då ett
lands internationella privaträtt leder till att CISG ska tillämpas.208 Eventuella luckor
som finns i CISG ska i första hand fyllas ut med hjälp av allmänna rättsgrundsatser.
Finns det inga sådana som ger vägledning ska den materiella rätt, som enligt de
internationella privaträttsliga reglerna i domstolslandet är tillämpliga, användas.

Enligt artikel 6 i CISG har parterna rätt att avtala om att CISG inte ska tillämpas på
deras avtal. De har möjlighet att välja någon annan rättsordning ska tillämpas i stället.
Lagvalet kan även göras konkludent. Vill parterna inte att CISG ska tillämpas på deras
avtal bör de skriva in i avtalet att ett visst lands nationella materiella rätt ska tillämpas
på avtalet. Gör de inte det utan endast hänvisar till exempelvis svensk rätt blir CISG
ändå tillämplig eftersom CISG är en del av svensk materiell rätt som ska tillämpas på
köp med internationell anknytning. Parterna kan även i ett senare stadium välja att

                                                  
204 Artikel 2, se även § 3 IKL
205 Artikel 3, se även § 4 IKL
206 Bogdan s 255 ff, Kropholler s 421 samt Jayme/Hausmann s 131 ff
207 Se Jayme/Hausmann s 131 f
208 Enligt artikel 95 CISG finns det möjlighet att göra undantag från att låta den egna internationella
privaträtten göra CISG tillämplig. Ett sådant undantag har bl.a. gjorts av Storbritannien. Varken Sverige
eller Tyskland har utnyttjat denna möjlighet
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CISG inte ska tillämpas på deras avtal, det måste med andra ord inte ske vid
avtalsslutet.209

Jag ska, inom ramen för denna uppsats, inte gå närmare in på CISG:s materiella regler.
Men för uppsatsens fortsatta resonemang är det viktigt att påpeka att artikel 64 i CISG
innehåller en rätt för säljaren att häva köpet, om köparen väsentligt bryter mot sina
skyldigheter enligt avtalet eller inte betalar köpeskillingen.210 Genom att säljaren häver
köpet har han rätt att kräva och ta tillbaka saken denne sålt.211 Han har därutöver också i
vissa fall rätt till skadestånd. Till skillnad från den svenska köplagen 54 § krävs det inte
att säljaren förbehållit sig rätten att häva i samband med att köpavtalet slutits. Säljaren
behöver inte heller ha gjort något förbehåll om äganderätt eller återtaganderätt för att ha
rätt att ta tillbaka saken. Rätten att häva köpet och återta saken går förlorad först då
säljaren fått kännedom om att köparen har fullgjort sina förpliktelser, vanligen betalat
köpeskillingen.212

6.2.5 Svenska regler i internationell kontraktsrätt
Sverige har ingen lag som reglerar alla aspekter i internationell kontraktsrätt, vilket kan
göra att det hela lätt kan anses oöverskådligt.

Romkonventionen inkorporerades 1998 som ett led i Sveriges anpassning till sitt EU
medlemskap.213 Romkonventionen gäller nu alltså direkt i Sverige som en del av svensk
rätt.

För internationella köp av lösa saker gäller sedan 1964 den internationella köplagen,
IKL.214  Genom IKL har Haagkonventionen om internationella köpavtal nästan
ordagrant transformerats in i svensk lag. IKL har därmed i enlighet med
Romkonventionens art 21 företräde framför Romkonventionen i de områden IKL är
tillämplig. Det som inte omfattas av IKL:s tillämpningsområde faller däremot under
Romkonventionen.

IKL omfattar samtliga köp av lösa saker som omfattas av Haagkonventionen215 och kan
användas även om parterna inte kommer från någon av Haagkonventionens
konventionsstater. IKL omfattar däremot inte köpavtal som har all relevant anknytning
till ett enda land och dess parters möjlighet till lagval.216 Vid en Haagkonferens 1980
öppnades möjligheten för de fördragsslutande parterna att tillämpa särskilda
lagvalsregler för konsumentköp. I samband med att Sverige tillträdde Romkonventionen
1998 införde Sverige217 en bestämmelse i IKL genom vilken konsumentköp undantas
från IKL:s tillämpningsområde. För konsumentköp gäller således Romkonventionen.218

                                                  
209 Bogdan s 259, Kropholler s 421 samt Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels s 110 ff
210 Det krävs dock i artikel 63 att säljaren kräver att köparen uppfyller sina förpliktelser och säljaren först
givit köparen en viss, beroende av omständigheterna inte alltför kort, tilläggstid för att betala
köpeskillingen
211 Artikel 81 CISG
212 Ramberg s 171 f
213 Romkonventionen inkorporerades genom lag (1988:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
214 Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
215 Se ovan avsnitt 6.2.3
216 De omfattas däremot av Romkonventionen som gör det möjligt för parterna att i detta fall även göra
lagval
217 Genom lag 1998:169
218 Det bör här påpekas att CISG inte heller är användbar på konsumentförhållanden. Pålsson II s 33 f, 57
f och 71 f samt Bogdan s 255
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Genom lag (1987:822) om internationella köp gäller artiklarna 1-13 samt 25-88 CISG
direkt som lag i Sverige. Artiklarna 14-24 CISG behandlar förutsättningarna för avtalets
ingående och för Sveriges del gäller då istället den svenska avtalslagen.219 CISG gäller
för övrigt inte heller mellan de nordiska länderna.220 CISG blir direkt tillämplig om
båda parterna har sin verksamhet i två olika konventionsstater.221 I dessa fall går alltså
CISG:s regler för IKL:s.

Då CISG är en del av svensk materiell rätt, en köplag som är tillämplig på
internationella förhållanden när avtalsparterna är näringsidkare från två olika länder, så
är den även tillämplig då svensk internationell privaträtt222, eller någon utländsk
internationell privaträtt, utpekar att svensk materiell rätt ska gälla.223

6.2.6 Tyska regler i internationell kontraktsrätt
Tyskland har i EGBGB224 en i princip enhetlig reglering av den tyska internationella
privaträtten. Romkonventionen är ordagrant transformerad in i den tyska EGBGB:s
artiklar 27-37 och är därmed endast indirekt tillämplig i Tyskland. Enligt artikel 36
EGBGB ska dock artiklarna 27-37 EGBGB tolkas mot bakgrund av att de härstammar
från Romkonventionen och om möjligt ska en konventionsenlig tolkning uppnås.
Romkonventionens regler gäller således genom EGBGB för samtliga avtal som faller in
under dess tillämpningsområde.

Artikel 3 EGBGB innehåller en bestämmelse som gör att folkrättsligaavtal går före
materiell tysk rätt och EGBGB. Tyskland ratificerade 1991 CISG som är en folkrättslig
konvention.225 Därigenom är CISG direkt tillämplig då de näringsidkande parterna har
sin verksamhet i olika konventionsstater.

CISG är även i Tyskland att anse som materiell rätt för den typ av avtal som faller in
under CISG:s tillämpningsområde. Följaktligen blir CISG användbar om Tysklands
internationella privaträtt pekar ut tysk rätt som användbar rättsordning.226 För att avgöra
om tysk rätt är tillämbar använder sig den tyska internationella privaträtten av artiklarna
27-37 EGBGB, alltså i praktiken Romkonventionen.227

Tysk internationell privaträtt tillämpar många gånger återförvisning228, d.v.s. när tysk
internationell privaträtt finner att exempelvis svensk rätt ska vara tillämplig använder
domstolen inte de svenska materiella reglerna direkt utan ser först till om svensk
internationell privaträtt hänvisar till något annat lands rätt. Hänvisar den till någon annat
lands rätt tillämpas den rätten. Hänvisar svensk privaträtt tillbaka till tysk rätt, används

                                                  
219 Rätt att ta bort tillämpningen grundar sig på artikel 92 CISG som öppnar en möjlighet att avstå från att
ratificera den delen av konventionen. Danmark, Finland och Norge har även de förklarat att artikel 14-24
CISG inte är bindande för dem. Ramberg II s 26 f
220 Undantag som gjorts med stöd av artikel 94 CISG, se även § 2 lag (1987:822) om internationella köp
221 Artikel 1 i CISG
222 Med svensk internationell privaträtt avses i det här fallet IKL, eftersom ett rättsförhållande som faller
under CISG även faller under IKL
223 Bogdan s 259, Bogdan II s 41 f samt Pålsson II s 57 f
224 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
225 Tyskland har ratificerat hela CISG, d.v.s. gjorde aldrig något undantag beträffande tillämpningen av
artikel 14-24 som Sverige har gjort
226 Enligt artikel 1 CISG
227 Koch/Magnus/Winkler von Morenfels s 110 ff, Firsching/von Hoffman s 378 ff samt
Kropholler s 403 ff
228 Kallas även Renvoi



50

den tyska materiella rätten.229 När det gäller internationell kontraktsrätt är dock
återförvisning utesluten genom artikel 35 EGBGB.230

6.3 Betydelsen av det kontraktsrättsliga lagvalet

Genom att välja vilket lands rätt som ska tillämpas på avtalet kan parterna påverka sina
respektive rättigheter och skyldigheter. Detta sker genom att luckorna i deras avtal fylls
ut genom den tillämpliga rätten. De har möjlighet att välja en rättsordning som har
andra krav på utformning av exempelvis äganderättsförbehåll och hävningsrätt. Parterna
behöver därigenom inte följa den rättsordningens krav som skulle ha gällt för avtalet om
inget lagval gjorts. En viss rättsordnings tvingande regler kan i många fall uteslutas
genom att parterna väljer en annan rättsordning.

Om parterna har gjort ett lagval, är det forumlandets internationella privaträtt som avgör
om lagvalet ska beaktas. I vissa fall då köparen är en konsument, finns det hinder som
gör att lagval inte är tillåtet. I några få fall finns det dessutom s.k. internationellt
tvingande regler som griper in. De regler som ska anses som internationellt tvingande
avgörs av forumlandet. Valet av forum är därför av betydelse även i lagvalsfrågan.

Parterna som gör ett lagval måste dock vara medvetna om att en domstol kan ha
svårigheter att tolka utländsk rätt. Enligt tysk rätt är domaren skyldig att försöka ta reda
på vad den utländska rätten stadgar, genom att begära in utlåtande från bland annat
forskningsinstitut.231 Enligt svensk rätt kan domaren förelägga parterna att frambringa
bevisning om den utländska rättens innehåll.232 Det kan leda till att den utländska rätten
kommer att tillämpas på ett lite annorlunda sätt än vad den skulle ha gjorts om den
tillämpats i hemlandet. Vissa domar kan bli helt felaktiga. I det här sammanhanget är
det alltså viktigt för parterna att komma ihåg att det inte är domens materiella giltighet
som prövas vid godkännande enligt Bryssel och Luganokonventionerna, utan endast
domens formella giltighet. 233

6.4 Internationell sakrätt

6.4.1 Allmänt
Inom sakrättens område finns det få internationella konventioner. De som finns berör
framförallt fartyg och luftfartyg samt olagligt bortförda kulturföremål. Trots brist på
konventioner är de flesta länders internationella privaträtt relativt samstämmiga inom
området internationell sakrätt. Ländernas lagstiftning och rättspraxis baseras vanligen
på lex rei sitae-principen, d.v.s. lagen i det land där saken befinner sig är tillämplig.
Denna princip används framförallt med tanke på tredje man. En tredje man ska inte
behöva konfronteras med en sakrätt som inte existerar enligt dennes rättsordning och
som inte heller kan uppkomma enligt denna. Utländska borgenärer ska inte heller under
förenklade förutsättningar få säkerhetsrätter och kunna indriva sådana, som inte står till

                                                  
229 Se artikel 4 EGBGB
230 Koch/Magnus/Winkler von Morenfels s 108
231 Firsching/von Hoffman s 102 samt § 293 ZPO
232 RB 35:2
233 Jänterä-Jareborg s 74 ff
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buds för inhemska borgenärer. Praktiska skäl talar också för att det är enklare att
använda den lokala rätten när saker och säkerhetsrätter ska indrivas.234

Jag ska nu först beskriva lex rei sitae-principen och förklara problemet när saker som är
belastade med säkerheter, som äganderättsförbehåll, förflyttas över nationsgränser.
Därefter ska jag kort ge en beskrivning av en annan härskande princip, res in transit,
som tillämpas då saken befinner sig på genomfart i ett land, till vilken denna i övrigt
inte har någon anknytning. Sist kommer jag att redogöra för Sveriges och Tysklands
lagstiftning och rättspraxis i sakrättsfrågan.

6.4.2 Lex rei sitae-principen
Lex rei sitae-principen innebär att sakrättsliga frågor avgörs enligt rättsordningen i det
land där saken befinner sig. Lagen i det land där saken befinner sig avgör således alla
sakrättsliga frågor som uppkomst, innehåll, ändring, överlåtelse och upphörande av
rättigheter. Det låter relativt enkelt och logiskt. När det gäller fast egendom, såsom
mark, leder det sällan till några problem, då fast egendom sällan eller aldrig kommer in i
andra länder. Det kan endast ske om gränserna mellan länder flyttas och då löses
problemet vanligen via avtal mellan de två länderna.

När det däremot är fråga om lösa saker, som kan flyttas över nationsgränser, kan
sakrättsliga problem uppstå. En rättighet till en sak som uppkommer i ett land, bedöms
om den är giltig enligt det landets rätt. Någon som i ett land förvärvar äganderätten till
en sak måste således göra detta i enlighet med de regler om äganderättens övergång som
gäller i det land där saken befinner sig. När sedan ägaren för sin sak över
nationsgränsen och in i ett annat land godkänns hans äganderätt även där, oavsett om
den har uppkommit på ett sätt som kanske var okänt eller inte accepterat enligt det nya
landets rättsordning. Ägaren kan sedan förfoga över sin sak i det nya landet enligt de
rättsregler som gäller där. Den nya rättsordningen känner säkerligen till äganderätten
som en skyddad sakrätt och då är det följaktligen inga problem för ägaren att hävda sin
äganderätt och utnyttja den i enlighet med de regler som den nya rättsordningen ställer
upp för äganderätt.

Problem uppstår ifall det nya landet inte känner till en viss sakrättsligt skyddad rätt. Så
är vanligen fallet med säkerhetsrätter. Som ni har sett ovan i kapitel 3 och 4 skiljer sig
exempelvis svenskt äganderättsförbehåll och tyskt Eigentumsvorbehalt åt på flera
punkter. Det går inte att säga att det är en och samma säkerhetsrätt, trots att namnen är
översättningsbara. Det finns även andra typer av säkerheter som exempelvis den
svenska rättens företagshypotek, vars motsvarighet överhuvudtaget inte finns i tysk rätt.
När säkerhetsrätten uppstår bedöms dess giltighet, i enlighet med lex rei sitae-principen,
enligt det landets lag där saken fanns när säkerhetsrätten uppkom. När sedan saken
flyttas över en nationsgräns ska säkerhetsrättens giltighet och bestånd prövas enligt
rätten i det nya landet. Känner inte det nya landet till säkerhetstypen eller är
säkerhetstypen så utformad att den strider mot landets lag eller inte uppfyller de krav
som landets rätt ställer för att säkerheten ska räknas till en i det landet känd
säkerhetstyp, upphör säkerheten att gälla. Säkerhetsrätten består då alltså inte längre
mot tredje man och kan därmed inte heller indrivas om gäldenären exempelvis skulle gå
i konkurs. Den obligationsrättsliga rätten att återta saken, som grundar sig på avtalet
mellan säljaren och köparen berörs, som tidigare nämnts, inte av detta. Avtalet måste
dock vara giltigt för att säkerhetsrätten ska vara giltig.

                                                  
234 Kieninger s 30 f, Bogdan s 275, Kropholler s 477 samt Firsching/von Hoffman s 456
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Skulle saken på nytt flyttas över nationsgränsen och tillbaka till ursprungslandet kan
säkerhetsrätten under vissa omständigheter leva upp igen. Det förutsätter dock givetvis
att avtalet därom fortfarande består samt att säkerhetsrätten inte genom avtal eller
genom exekutiva åtgärder ändrat karaktär under tiden saken var i det andra landet. En
säkerhetsrätt kan bli verksam i det nya landet, även om den inte var verksam i
ursprungslandet, ifall den uppfyller det nya landets krav på en viss säkerhetstyp. 235

6.4.3 Res in transit-principen
När en sak förflyttas mellan två länder och på vägen passerar andra länder eller
områden, exempelvis ute på havet eller i luften, som inte tillhör någon lands territorium,
är det inte lämpligt att tillämpa lex rei sitae-principen. Saken ”på genomresa” har
vanligen ingen sakrättslig anknytning till landet ifråga. Det verkar slumpmässigt om
lagen i det land där saken för tillfälligt befinner sig skulle tillämpas. Många gånger
kanske det inte ens går att fastställa vilken lag som ska vara tillämplig.

Res in transit-principen anger att endera lagen i avsändarlandet eller lagen i
mottagarlandet ska tillämpas på saken och dess tillhörande rättigheter. Vilken av dessa
båda länders lagstiftning som ska tillämpas är dock oklart. Att transitlandets lagstiftning
inte ska tillämpas är helt klart. Allra bäst är det om det genom tolkning av parternas
avtal kan avgöras vilket lands lag som ska tillämpas. I skandinavisk litteratur har
författarna valt att i första hand använda sig av avsändarlandets lag. I modernare tysk
litteratur väljer författarna i första hand mottagarlandets lag, något som också är en
lagstadgad princip i den schweiziska internationella privaträtten. Frågan har i både
svensk och tysk lagstiftning än så länge lämnats öppen åt rättspraxis att avgöra från fall
till fall.236

6.4.4 Svenska regler i internationell sakrätt
Inom den svenska internationella sakrätten finns, förutom avseende fartyg, luftfartyg,
vissa olagligt bortförda kulturföremål samt vissa situationer i nordiska konkurser, inga
skrivna kollisionsregler. Lex rei sitae är dock den princip som är härskande i Sverige.237

I enlighet med principen avgörs om en sakrätt uppstått enligt det lands rätt där saken
befann sig vid tidpunkten för transaktionen eller händelsen som föranledde att sakrätten
uppkom. Kommer en sak som är belastad med en säkerhetsrätt till Sverige kommer
säkerhetsrättens eventuella upphörande att prövas enligt svensk rätt. Någon möjlighet
för parterna att välja att ett annat lands lag ska tillämpas på säkerhetsrätten finns inte.238

När det gäller äganderättsförbehåll ställer svensk rätt upp en rad villkor för att
äganderättsförbehållet ska vara giltigt. Köparen får bland annat inte konsumera,
bearbeta eller vidareförsälja saken. Det skulle innebära att ett utländskt
äganderättsförbehåll, som exempelvis det tyska verlängerter Eigentumsvorbehalt
automatiskt skulle upphöra om saken förflyttas till Sverige. På den linjen har
exempelvis den svenska kronofogdemyndigheten gått i ett beslut ifrån december
1999.239 De har således strikt tillämpat lex rei sitae-principen. Då saken fanns i Sverige
tillämpade kronofogdemyndigheten svensk rätt. Enligt svensk rätt är ett sådant

                                                  
235 Bogdan s 276 ff, Kropholler s 478 f  och 481 ff samt Firsching/von Hoffman s 461 och 466 ff
236 Bogdan s 282 f, Kropholler s 485 f samt Firsching/von Hoffman s 475 f
237 Bogdan 275 ff, Nial 81 ff, Eek s 65 f samt Johansson s 137 med hänvisningar
238 Johnsson i ICC s 370
239 Beslut av kronofogdemyndigheten i Malmö 1999-12-09
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äganderättsförbehåll ogiltigt och därmed tog kronofogdemyndigheten beslutet att inte
bevilja utmätning av saken. De stödjer främst sitt avgörande på rättsfallet NJA 1978 s
593. Där hade en sak sålts mot tyskt verlängerter Eigentumsvorbehalt, varefter saken
exporterats till Sverige. Innan saken var tillfullo betald gick köparen i konkurs. Säljaren
önskade då utfå saken med anledning av sin säkerhet. HD uttalade då att ”[i] situationer
av detta slag bör, åtminstone när egendomen såsom i förevarande fall av säljaren
avyttrats för export till Sverige, frågan huruvida förbehållet äger verkan mot köparens
borgenärer bedömas enligt svensk rätt.” HD underkände därmed det tyska verlängerter
Eigentumsvorbehalt. I ett äldre rättsfall har HD även tidigare underkänt ett annat tyskt
Eigentumsvorbehalt, då köparen hade fått fri förfoganderätt till saken.240 I det rättsfallet
diskuterades dock inte lagvalsfrågan, utan HD tillämpade svensk rätt utan att ange några
skäl därtill.

Den svenska och skandinaviska litteraturen har ansett att det är lämpligt att inta en mer
flexibel attityd och inte tillämpa lex rei sitae-principen alltför strikt. Om säljaren inte
hade någon anledning att tro att saken skulle förflyttas till Sverige när köpavtalet
ingicks finns det anledning att inte tillämpa lex rei sitae-principen. Istället bör man
avgöra om säkerheten består enligt säljarens hemlands rätt. Bogdan anser att denna åsikt
delvis får stöd i det ovan citerade domskälen i rättsfallet NJA 1978 s 593. I
skandinavisk litteratur anses även att en säkerhetsrätt, som är ogiltig enligt lagen i det
land där säkerhetsrätten uppkom, men som uppfyller de svenska kraven, blir giltigt om
saken förflyttas till Sverige. Äganderättsförbehållet borde i vart fall bli giltigt om
parterna från början hade haft avsikten att saken skulle exporteras till Sverige. 241

Ytterligare ett tecken på att lex rei sitae-principen i Sverige kanske är på väg att mjukas
upp går att utläsa ur NJA 1984 s 693. I rättsfallet, som rörde en tysk säkerhets-
överlåtelses rättsverkan i Sverige, konstaterar HD att om köparen har haft en så stark
anknytning till Sverige att säljaren kunnat räkna med att saken skulle föras hit, så ska
säkerhetsöverlåtelsen underkännas. HD anför vidare att om säljaren inte vetat om att
saken skulle förflyttas till Sverige så ska säljaren ha rätt att få tid att skaffa sig en ny
säkerhet eller driva in sin fordran innan säkerhetsrätten går förlorad. I det här fallet var
saken som omfattades av säkerhetsöverlåtelsen en bil och det var meningen att bilen
inom kort skulle återföras till Tyskland. Det och att ägaren hade en beaktansvärd
anknytning till Tyskland gjorde att HD valde att låta den tyska säkerhetsöverlåtelsen
bestå.

6.4.5 Tyska regler i internationell sakrätt
I tysk rättspraxis har lex rei sitae-principen sedan länge varit den härskande. I juni 1999
blev lex rei sitae-principen slutligen en del av tysk lag då artikel 43 EGBGB trädde
ikraft. Där stadgas det uttryckligen att rättigheter förknippade med en lös sak bedöms
enligt lagen i det land där saken befinner sig. Förflyttas saken som omfattas av en
säkerhetsrätt, exempelvis ett äganderättsförbehåll, till ett annat land, kan säkerhetsrätten
bara utövas om den är förenlig med rätten i landet till vilket den förflyttats.

Artikel 43 EGBGB stagar vidare att en säkerhetsrätt som, enligt lagen i det landet där
saken befann sig då säkerhetsrätten uppkom, var ogiltig blir giltig när saken förflyttas
till Tyskland, om säkerhetsrätten uppfyller den tyska rättens krav. Hittills har tysk

                                                  
240 NJA 1932 s 292
241 Bogdan s 279 ff med hänvisningar
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domstol varit välvillig inställd till att se om utländska sakrätter skulle kunna passa in
under någon av de tyska formbundna säkerhetsrätterna.

I artikel 43 EGBGB har lagstiftaren också tagit med en bestämmelse för det fall då
saken har en uppenbart närmare anknytning till något annat lands rättsordning. Har
saken en sådan uppenbart närmare anknytning till något annat lands rättsordning ska det
landets rätt tillämpas. Lagstiftaren har alltså tagit hänsyn till den internationella
tendensen som finns att lex rei sitae-principen börjat mjukas upp. Denna möjlighet har
dock ännu inte utnyttjats av tysk domstol.

Enligt tysk rätt finns ingen möjlighet för parterna att själva välja vilken rätt som ska
vara tillämplig på sakstatutet. En möjlighet till lagval för parterna då frågan avser
säkerhetsrätter avseende lösa saker diskuteras för närvarande i den moderna tyska
litteraturen. Men då förarbeten till den nyligen ikraftträdda bestämmelsen i EGBGB
avslog denna tanke, med hänvisning till rättssäkerhet och förutsägbarhet, är det inte
troligt att en sådan lagvalsmöjlighet tillkommer inom de närmaste årtiondena.242

Den ovan i avsnitt 6.2.6 nämnda återförvisningsläran är tillämplig på sakrättsliga
förhållanden. Den tyske domaren ska först, om exempelvis svensk sakrätt anses
tillämplig, kontrollera om den svenska internationella privaträtten skulle hänvisa
tillbaka till den tyska och i så fall tillämpa tysk rätt. Återförvisningen har dock väldigt
liten praktisk betydelse, eftersom de flesta länder tillämpar lex rei sitae-principen.243

                                                  
242 Kropholler s 477 ff, Firsching/von Hoffman s 456 ff, Bonomi s 183 ff samt Thorn i ICC s 184 f
243 Koch/Winkler/von Mohrenfels s 108
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7 Vilket lands forum ska ta upp processen?

7.1 Forumets betydelse

Den teoretiska grundtanken är att det inte ska spela någon roll i vilket land en process
tas upp. Resultatet ska bli det samma, då en domstol i ett land även kan tillämpa
utländsk rätt. I praktiken blir det inte alltid så, eftersom det är processlandets
internationella privaträtt som avgör vilket lands rätt som ska tillämpas.

Det är ett faktum att en domstol inte gärna vill tillämpa något annat lands rätt än sin
egen. Mycket beror det säkert på att domstolen inte har samma kunskap om utländsk
rätt som om nationell rätt. Det beror säkert också på att det medför mycket mer arbete
för domaren. Val av forumland kan därigenom få betydelse för tvistens utgång.

Forumlandet använder sin egen processrätt. Det är alltså bekvämast för en part att
processa i sitt eget hemland, där parten känner till språket och många gånger även
rutinen. Det kan även bli billigare för parten att processa i sitt eget hemland, då
resekostnader och kostnader för juridisk rådgivning kan bli mindre.

En viktig sak parterna måste tänka på då de väljer forum, är att domen den valda
domstolen avkunnar ska kunna erkännas i landet där domen ska verkställas. Skulle inte
domen gå att verkställa, så är den i princip värdelös.244 Genom Brysselkonventionen
finns det, som ni sett i avsnitt 5.4.7, goda möjligheter att få en dom från en annan
konventionsstat erkänd och verkställbar. Därför finns det, enligt min mening, inget
praktiskt hinder som hindrar säljaren från att försöka få tvisten prövad vid dennes
hemmadomstol.

7.2 Om avtal om forum inte gjorts i fall A

7.2.1 Näringsidkare

7.2.1.1 Huvudregel
För det fall att den svenske säljaren och den tyske köparen inte har gjort något avtal om
forum, s.k. prorogationsavtal, blir Brysselkonventionen tillämplig för att avgöra vilket
lands domstol som har behörighet att döma i tvisten. Brysselkonventionen blir
tillämplig eftersom parterna bedriver sin verksamhet i olika konventionsstater.245

Enligt artikel 2 i Brysselkonventionen har den svenske säljaren rätt att stämma den
tyske köparen vid dennes hemmaforum, d.v.s. den domstol i Tyskland där köparen,
enligt tysk rätt, har sin hemvist. Är köparen en fysisk person, är det domstolen vid
köparens bostadsort och om köparen en juridisk person, domstolen i den ort där den
juridiska personen har sitt säte. Tysk domstol är alltså behörig att döma i tvisten.246

                                                  
244 En viss bevisverkan kan domen ha för det fall att frågan på något sätt kan tas upp på nytt i landet där
domen skulle verkställas
245 Jag utgår från att ingen av parterna är intresserad av att ta upp tvisten vid annan domstol än domstol i
Sverige eller Tyskland, se avgränsningen i avsnitt 1.4
246 Skulle den tyske köparen vilja stämma den svenske säljaren, blir förhållandet det motsatta. Den tyska
köparen bör då stämma vid säljarens hemmadomstol, d.v.s. en svensk domstol
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7.2.1.2 Alternativt forum för alternativ 1
Specialforumet i artikel 5.1 Brysselkonventionen öppnar möjligheten för säljaren att
stämma vid den domstol där förpliktelsen som talan avser ska uppfyllas. För att avgöra
vid vilken ort förpliktelsen ska uppfyllas, ska forumlandets internationella privaträtten
användas. Den talan den svenska säljaren vill göra kan grunda sig på att han i första
hand vill att köparen ska betala köpeskillingen, i andra hand att han vill att kontraktet
ska hävas och att han ska återfå maskinen. Det är en talan som grundar sig helt på
köpavtalet som slutits mellan parterna. Båda parter är näringsidkare med verksamhet i
olika konventionsstater, vilket leder till att CISG blir direkt tillämplig. Enligt art 57
CISG ska, om inget annat är avtalats, betalningen ske vid den ort där säljaren har sitt
affärsställe, d.v.s. i Sverige. Svensk domstol blir därför också behörig att ta upp
frågorna i fall A alternativ 1.

7.2.1.3 Alternativt forum för alternativ 2
Om säljaren däremot vill hävda bättre rätt till maskinen gentemot köparens andra
borgenärer eller köparens konkursbo, är dock inte CISG tillämplig. CISG reglerar,
enligt artikel 4, endast parternas rättigheter och skyldigheter i enlighet med köpavtalet
och inte vilka verkningar avtalet kan ha på äganderätten till den sålda saken. CISG är
alltså inte tillämplig på talan som avser frågorna som behandlas i fall A alternativ 2. I
sådana sakrättsliga frågor pekar den internationella privaträtten, i både Sverige och
Tyskland, ut det lands rätt i vilket saken befinner sig. I det här fallet befinner sig den
sålda maskinen i Tyskland. Följaktligen blir tysk rätt tillämplig och därav följer att den
förpliktelse som talan avser att uppfylla är i Tyskland. Detta leder till att tysk domstol
blir behörig att döma i tvisten.

Säljaren kan, trots att endast tysk domstol är behörig att döma i tvisten, enligt både
huvudregeln och reglerna om specialfora, välja att stämma vid svensk domstol. Går den
tyske motparten i svaromål, blir svensk domstol automatiskt behörig enligt reglerna i art
18 Brysselkonventionen. Skulle den tyske motparten göra en invändning, så ska den
svenska domstolen avvisa målet.

7.2.2 Konsument
Är den tyske köparen konsument, så har köparen, eftersom det är ett avbetalningsköp,
rätt att välja mellan att klaga vid både sin egen hemmadomstol, d.v.s. i Tyskland och vid
säljarens domstol, d.v.s. i Sverige. Den svenske säljaren har bara rätt att väcka talan vid
köparens domstol, d.v.s. den tyska domstolen. Detta gäller oberoende av tvistens art, då
även de sakrättsliga frågorna faller under den tyska domstolen.

Skulle den svenske säljaren, i strid mot artikel 14 i Brysselkonventionen stämma vid en
svensk domstol, kan den svenska domstolen bli behörig om den tyske konsumenten
eller annan motpart går i svaromål.247

                                                  
247 Tyst prorogation enligt artikel 18 Brysselkonventionen. Konsumenten har då, först när tvisten
uppkommit, fått möjlighet att välja domstol genom att endera bestrida den svenska domstolens behörighet
eller acceptera denna och gå i svaromål
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7.3 Om avtal om forum inte gjorts i fall B

7.3.1 Näringsidkare
I fall B, då det är en tysk säljare som sålt en maskin på avbetalning till en svensk köpare
blir resultatet det omvända mot i fall A. Brysselkonventionen är tillämplig  för att
avgöra domstolens behörighet även i detta fall. Jag hänvisar därför till avsnitt 7.2.1, där
motivering till de nedanstående slutsatserna framkommer.

Den tyske näringsidkaren har alltid rätt att stämma vid svensk domstol, som är den
svenske köparens hemmadomstol.

I alternativ 1, då frågan rör sig om säljarens rätt att ta tillbaka maskinen i enlighet med
kontraktet, har den tyske säljaren även rätt att stämma vid sin egen lokala domstol i
Tyskland.

I alternativ 2, då frågan rör ett sakrättsligt anspråk, har säljaren endast rätt att stämma
sin motpart vid svensk domstol. Givetvis kan säljaren även i det här fallet stämma vid
tysk domstol, men den tyska domstolens saknar behörighet om inte den svenske
köparen väljer att gå i svaromål.

7.3.2 Konsument
Även i fall B, om den svenske köparen är en konsument, blir förhållande det omvända
mot i fall A. Se därför avsnitt 7.2.2 för motivering till slutsatsen. Säljaren bör enligt
huvudregeln stämma vid svensk domstol. Skulle han stämma vid tysk domstol och
köparen eller eventuellt en annan motpart går i svaromål blir tysk domstol därigenom
behörig.

7.4 Om prorogationsavtal gjorts

7.4.1 Näringsidkare
Två näringsidkare kan alltid innan tvisten uppkommit avtala om vilken domstol som ska
vara behörig. Det gäller både i fall A och B. Genom att avtala om att en viss domstol
ska vara behörig utesluter parterna alla andra domstolars behörighet. Avtalet ska avse
tvister med avseende på ett bestämt rättsförhållande. Parterna kan alltså endast avtala
om forum för tvister som avser förhållanden som grundar sig på avtalet.

Säljaren och köparen, i de båda fallen A och B, kan således fritt avtala om att
exempelvis endast en tysk domstol ska vara tillämplig vid tvist mellan parterna. De kan
även avtala om att det endast ska gå att stämma den andra parten vid dennes
hemmadomstol.

Parterna kan också avtala om att en domstol i ett för parterna neutralt land, exempelvis
England, ska vara behörig att avgöra tvisten. Det är dock viktigt att parterna tänker på
att domen som den valda domstolen avger ska kunna verkställas i Sverige respektive i
Tyskland. För säljaren är detta givetvis av avgörande betydelse om domen ger honom
rätt att återta maskinen. En dom som inte är verkställbar har han ingen nytta av.
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7.4.2 Konsument
Även då köparen är konsument, kan parterna i både fall A och B göra ett giltigt
prorogationsavtal enligt avsnitt 7.4.1 ovan. Avtalet blir dock endast giltigt om det är
utformat så att den tyske respektive svenske konsumenten får fler alternativa forum att
välja mellan. Ett sådant avtal kan alltså inte ge säljaren någon fördel. Säljaren, som
önskar häva avtalet och återfå sin maskin, kan alltså inte på förhand genom ett
prorogationsavtal få möjlighet att stämma konsumenten vid annat forum än dennes
hemmaforum. Det innebär att säljaren ska stämma vid tysk domstol i fall A och svensk
domstol i fall B.

Efter det att tvisten uppkommit kan dock ett giltigt prorogationsavtal göras mellan
parterna. Ett sådant torde dock vara ovanligt. Vanligare är att konsumenten i stället går i
svaromål vid den icke behöriga domstolen, vid vilken säljaren stämt. Denna domstol
blir på så vis behörig. Skulle konsumenten däremot inte gå i svaromål, måste domstolen
avvisa talan. Säljaren bör alltså, i både fall A och B, räkna med att vara tvungen att föra
talan om att återfå maskinen vid domstolen i konsumentens hemland.
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8 Äganderättsförbehålls obligationsrättsliga giltighet

8.1 Allmänt

Säljarens rätt att ta tillbaka maskinen, då köparen inte betalar, grundar sig på avtalet
mellan honom och köparen. Det har alltså inget att göra med om äganderätten till
maskinen övergått från säljare till köpare eller något annat sakrättsligt anspråk.
Anspråket grundar sig helt och hållet på det obligationsrättsliga förhållandet mellan
säljare och köpare.

Säljaren och köparen kan alltid, så länge köparen inte är i konkurs, göra en uppgörelse
om att köparen ska lämna tillbaka maskinen till säljaren. Det här är en fråga som endast
berör parterna, så det finns inget hinder att parterna gör en sådan uppgörelse om båda är
överens. Det förutsätter givetvis att köparen erkänner säljarens rätt att ta tillbaka
maskinen.

Problem uppstår när köparen inte frivilligt lämnar tillbaka maskinen och kanske även
bestrider säljarens rätt att ta tillbaka den. Säljarens enda lagliga möjlighet är då att få
maskinen utmätt genom myndighets försorg.248 Den enda myndighet som har rätt att
utmäta maskinen är myndigheten i det land där maskinen för tillfället befinner sig. I fall
A när maskinen befinner sig i Tyskland måste utmätning alltså ske genom den tyska
Gerichtsvollzieher. I fall B, då maskinen befinner sig i Sverige, måste utmätningen ske
genom den svenska kronofogdemyndigheten. På själva utmätningsförfarandet tillämpar
utmätningsmyndigheten sina egna nationella regler. Det vill säga, den tyska
Gerichtsvollzieher utmäter maskinen enligt de regler som finns i ZPO. Den svenska
kronofogdemyndigheten utmäter maskinen enligt de regler som finns i UB och i lag
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer dock, som jag
tidigare nämnt, inte att gå in på hur den nationella utmätningsproceduren går till, utan
jag kommer att nöja mig med att konstatera att säljaren har rätt att få maskinen utmätt
till sig.

8.2 Säljarens rätt att få maskinen utmätt i fall A

8.2.1 Om köparen är näringsidkare

8.2.1.1 Lagvalets giltighet
Den svenske säljarens rätt att återta maskinen grundar sig i första hand på vad som är
avtalat mellan säljare och köpare. Luckor i avtalet fylls ut och kompletteras med den
dispositiva och tvingande lagstiftningen som finns i rättsordningen som ska tillämpas på
avtalet. I fall A har säljare och köpare utformat ett giltigt äganderättsförbehåll enligt den
svenska rättens krav. De har också angivit att svensk rätt ska vara tillämplig på avtalet.

Lagvalets giltighet är den första fråga som ska prövas av den behöriga domstolen.
Domstolen, som anser sig behörig i enlighet med de regler som framkommit i kapitel 7,

                                                  
248 Att säljaren själv mot köparens vilja, med eller utan våld, tar tillbaka maskinen är olagligt i både
Sverige och Tyskland.
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kan antingen vara svensk eller tysk. Denna prövar frågan om lagvalets giltighet i
enlighet med landets internationella privaträtt. Enligt både svensk och tysk
internationell privaträtt blir CISG direkt tillämplig. CISG blir direkt tillämplig eftersom
båda parterna är näringsidkare och bedriver verksamhet i olika konventionsstater.
Artikel 6 i CISG anger att parterna har möjlighet att välja att en annan rättsordning ska
tillämpas på avtalet. Lagvalet blir därigenom giltigt i fall A.

8.2.1.2 Rätten att återfå maskinen
Då äganderättsförbehållet utformats i enlighet med den svenska rättens krav och svensk
rätt tillämpas på avtalet finner jag inget skäl som talar för att en domstol skulle neka den
svenske säljaren rätten att ta tillbaka maskinen från den tyske köparen. Om parterna i
avtalet använder sig av begreppet äganderättsförbehåll eller begreppet
återtagandeförbehåll, anser jag i det här fallet, inte vara av någon betydelse.

En förutsättning för att säljaren ska få ta tillbaka maskinen är att fordran, som ligger till
grund för äganderättsförbehållet, är förfallen. Det får inte heller föreligga några andra
omständigheter som skulle kunna hindra utmätning av maskinen. Maskinen får således
inte ha infogats eller sammanblandats på så sätt att dess identitet gått förlorad och
utmätningen på så vis hindras. Är maskinen av sådan typ att den skulle kunna infogas i
en fastighet och bli en del av denna, bör det också vara ett hinder för att maskinen ska
kunna utmätas.

När den svenske säljaren har en tysk dom på att han har rätt att få tillbaka maskinen från
köparen, kan han ansöka om att få maskinen utmätt genom den tyska
utmätningsmyndigheten, Gerichtsvollzieher. Har den svenske säljaren en svensk dom,
måste denne först ansöka om att få domen erkänd och verkställbar i Tyskland enligt
reglerna i Brysselkonvention. Då görs dock bara en rent formell prövning av domen.
Även om domen skulle vara felaktig i sak omprövas den alltså inte.

8.2.2 Om köparen är konsument

8.2.2.1 Lagvalets giltighet
Även då köparen är konsument är ett val att svensk rätt ska vara tillämplig på avtalet
giltigt. Om tysk domstol avgör frågan grundar sig valets giltighet på artikel 29 EGBGB
där det stadgas att lagval är tillåtet. Skulle köparen sedan tvisten uppkommit accepterat
att svensk domstol skulle avgöra målet, grundar sig rättsvalets giltighet direkt på den
likalydande artikel 5 i Romkonventionen.

Äganderättsförbehållet måste uppfylla alla de konsumentskyddsregler som finns i den
svenska konsumentkreditlagen för att anses giltigt. Dessa förutsätts här vara uppfyllda,
eftersom en av förutsättningarna är att ett giltigt äganderättsförbehåll enligt svensk rätt
ska ha uppkommit.

Den tyske konsumenten har, i de fall säljaren agerat på den tyska marknaden genom att
ta upp beställningen, annonserat eller arrangerat köparens inköpsresa,249 även rätt till det
skydd som den tyska konsumentskyddslagstiftningen ger, trots att parterna har gjort ett
giltigt lagval. Den tyska konsumentskyddslagstiftningen kan med andra ord inte avtalas
bort, om inte den svenska konsumentlagstiftningen erbjuder ett starkare skydd för den

                                                  
249 Alltså uppfyller något av kriterierna i artikel 5 Romkonventionen eller artikel 29 EGBGB. Se avsnitt
6.2.2.4
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tyske konsumenten. Det innebär bland annat att säljaren inte har rätt att kräva tillbaka
maskinen som sålts mot äganderättsförbehåll förrän fordran, enligt både den svenska
konsumentkreditlagen och den tyska Verbraucherkreditgesetz, kan anses vara förfallen.
De tyska konsumentskyddsreglerna ställer, som vi sett ovan, inte upp lika många och
detaljerade krav på ett Eigentumsvorbehalts utformning, som den svenska
konsumentkreditlagen gör för äganderättsförbehåll. Det leder till att den tyske
konsumenten, enligt vad jag kan se, får samtliga sina skyddsregler tillgodosedda genom
att äganderättsförbehållet är utformat enligt de svenska reglerna. Valet av svensk lag
kommer således inte att påverkas av den tyska konsumentens rätt att åberopa det tyska
konsumentskyddet.

8.2.2.2 Rätten att återfå maskinen
Äganderättsförbehållet uppfyller de krav den valda svenska rätten ställer. Då
äganderättsförbehållet även uppfyller de krav den tyska konsumentskyddslagstiftningen
ställer, för det fall konsumenten omfattas av skyddet i artikel 5 Romkonventionen, bör
domstolen avge en dom med lydelsen att säljaren har rätt att återta maskinen. Säljaren
har med hjälp av den domen rätt att ansöka om utmätning hos Gerichtsvollzieher.

8.3 Säljarens rätt att få maskinen utmätt i fall B

8.3.1 Om köparen är näringsidkare

8.3.1.1 Lagvalets giltighet
Den tyske säljarens rätt att återta maskinen grundar sig även i fall B på avtalet och
lagvalets giltighet. Då fall B är det omvända fallet mot fall A så finns det, enligt min
mening, inget som föranleder att göra en annan bedömning vad det gäller frågan om
lagvalets giltighet än den som gjorts i fall A.250 Lagvalet är därför giltigt.

8.3.1.2 Rätten att återfå maskinen vid einfacher Eigentumsvorbehalt
Äganderättsförbehållet är i det här fallet utformat enligt de regler som gäller för
einfacher Eigentumsvorbehalt. Då tysk rätt är tillämplig på avtalet bör det inte finnas
några hinder för den tyske säljaren att få en dom från en svensk eller en tysk domstol
som ger honom rätt att få maskinen utmätt till sig. Det finns inte heller, vad jag kan se,
någon anledning för den svenska kronofogdemyndigheten att vägra att utmäta
maskinen, om säljaren skulle ansöka om detta direkt hos kronofogdemyndigheten, i
enlighet med förfarandet i lag om betalningsföreläggande och handräckning.

8.3.1.3 Rätten att återfå maskinen vid utvidgade formerna av
Eigentumsvorbehalt

Ett Eigentumsvorbehalt som utformats enligt den tyska rättens krav, bör anses
obligationsrättsligt giltigt även då säljaren medgivit köparen fri förfoganderätt, eftersom
tysk rätt tillämpas på avtalet. Det är dessutom tveksamt om en tillåtelse att förfoga över
en sak skulle innebära att återtaganderätten skulle gå förlorad ens enligt svensk rätt.
Finns maskinen kvar i köparens besittning, bör det inte finnas några hinder mot att

                                                  
250 Grunderna härför, se ovan avsnitt 8.2.1.1
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säljaren kan få den utmätt till sig. Detta gäller oavsett om parterna i avtalet kallat
Eigentumsvorbehalt för verlängerter, weitergeleiteter eller nachgeschalteter
Eigentumsvorbehalt.

Har maskinen däremot redan sålts vidare och inte längre befinner sig i köparens
besittning, kan säljaren inte få den utmätt. Säljaren har om maskinen sålts vidare kvar
sitt anspråk på köpeskillingen och har möjlighet att kräva utmätning ur köparens övriga
egendom för att få sin fordran tillfredställd. Han har dock inte längre någon förmånsrätt.
Den som köpt maskinen från köparen har inte gjort något godtrosförvärv utan denne har
gjort ett helt lagligt köp. Säljaren har ingen möjlighet att kräva tillbaka maskinen från
denne. Genom att säljaren givit köparen tillåtelse att förfoga över maskinen sätts också
den straffrättsliga regeln om olovligt förfogande enligt 10:4 BrB ur spel. Köparen gör
sig alltså inte skyldig till något brott genom försäljningen.

Befinner sig maskinen fortfarande i köparens besittning, men har med säljarens
tillåtelse, i enlighet med reglerna om ett verlängerter Eigentumsvorbehalt, bearbetats
eller infogats i ett annat föremål tillhörande köparen, anses maskinen enligt tysk rätt inte
ha förlorat sin identitet eftersom säljaren blivit ägare till maskinen i dess omarbetade
form. Tysk rätt kommer att tillämpas på parternas avtal. Parterna har avtalat om att
säkerhetsrätten ska övergå i det nya objektet. Jag anser därför att maskinen, trots sin
omarbetade form, bör kunna utmätas även om den befinner sig i Sverige.

Ett erweiterter Eigentumsvorbehalt, som i praktiken innebär ett kopplingsförbehåll, bör
vara obligationsrättsligt giltigt. Den tvingande bestämmelsen i den svenska
avbetalningsköplagen, som gör kopplingsförbehåll ogiltigt, blir inte tillämplig då tysk
rätt valts. Ett lagval av den här typen kan alltså användas för att sätta reglerna om
kopplingsförbehåll ur spel. En domstol eller kronofogdemyndighet bör därför godkänna
att maskinen kan utmätas även för annan fordran som den tyska säljaren har på den
svenske köparen.

Sammanfattningsvis bör maskinen kunna utmätas hos den svenske köparen så länge
maskinen finns i dennes besittning, även för de fall parterna har enats om någon av de
utvidgade formerna av Eigentumsvorbehalt.

8.3.2 Om köparen är konsument

8.3.2.1 Lagvalets giltighet
Även för det fall köparen är en svensk konsument är valet av den tyska rättsordningen
giltigt.251 Om säljaren har agerat på den svenska marknaden genom att ta upp
beställningen, annonserat eller ordnat en inköpsresa för konsumenten har konsumenten
dock rätt till det bästa skyddet som både den svenska och den tyska
konsumentskyddslagstiftningen ger.252

8.3.2.2 Rätten att återfå maskinen vid einfacher Eigentumsvorbehalt
Ett einfacher Eigentumsvorbehalts utformning skiljer sig inte i någon större
utsträckning från ett svenskt äganderättsförbehålls utformning. För en konsument som

                                                  
251 Grunderna härför, se ovan avsnitt 8.2.2.1
252 Alltså uppfyller någon av kriterierna i artikel 5 Romkonventionen eller artikel 29 EGBGB. För en
närmare beskrivning av dessa kriterier se avsnitt 6.2.2.4



63

inte faller under kriterierna i artikel 5 Romkonventionen253 bör det således inte vara
några hinder för domstol att avge dom som gör det möjligt för säljaren att återta
maskinen.

Uppfyller ett Eigentumsvorbehalts utformning de regler som finns i den tyska
Verbraucherkreditgesetz angående skriftlighet och när fordran får indrivas, så kommer
det i de allra flesta fall inte finns något skäl som hindrar domstolen att avge dom som
ger säljaren rätt att återta maskinen. Den tyske säljaren bör dock vara medveten om att i
det finns förmånligare regler för den svenske konsumenten i konsumentkreditlagen, så
måste Eigentumsvorbehalt uppfylla dessa, om konsumenten faller under kriterierna i
artikel 5 Romkonventionen.254 Uppfylls inte dessa i ett sådant fall är ett
Eigentumsvorbehalt obligationsrättsligt ogiltigt. Säljaren har då förlorat sin säkerhetsrätt
och kan inte kräva att maskinen utmäts. Ett exempel på ett sådant fall är att
äganderättsförbehållet, enligt den svenska konsumentkreditlagen, måste ha uppkommit i
samband med köpet. Den tyska rätten tillåter att säljare och köpare även senare
gemensamt överenskommer om ett giltigt Eigentumsvorbehalt, s.k. nachträglicher
Eigentumsvorbehalt. Ett sådant bör i detta fall anses ogiltigt och domstol bör inte avge
dom som innebär att säljaren får rätt att återta maskinen.

8.3.2.3 Rätten att återfå maskinen vid utvidgade formerna av
Eigentumsvorbehalt

Det bör vid de flesta utvidgade formerna av Eigentumsvorbehalt inte finnas något skäl
för att en domstol inte skulle tillåta att säljaren får maskinen utmätt till sig.255

Ett undantag finns dock i det fall den tyske säljaren agerat på den svenska marknaden
och parterna har förhandlat om att ett erweiterter Eigentumsvorbehalt ska gälla.
Konsumenten har då även rätt till det skydd som den svenska konsumentköplagen
ger.256  Konsumentköplagens 25 § anger att äganderättsförbehållet måste ställas upp i
samband med köpet. Paragrafen utesluter därigenom det kopplingsförbehåll som
parterna vill uppnå genom ett erweiterter Eigentumsvorbehalt. I ett sådant fall bör det,
enligt min mening, inte godtas att maskinen utmäts för andra fordringar än fordran på
köpeskillingen. Maskinen bör dock kunna utmätas för att täcka säljarens fordran på
köpeskillingen.

8.4 Återvinningstalan

Går köparen en kort tid efter det att säljaren återtagit maskinen i konkurs kan
konkursboet riktar en återvinningstalan mot säljaren. Den talan sker enligt det lands rätt
som är tillämpligt på konkursen, det vill säga konkurslandets rätt.257 Det betyder att det
är tysk rätt som avgör om en återvinningstalan ska väckas mot den svenske säljaren i
fall A. Omvänt blir det svensk rätt som avgör om en återvinningstalan ska väckas mot
den tyske säljaren i fall B. Vid återvinningstalan kommer säljarens rätt att återta
maskinen på nytt prövas och då enligt de sakrättsliga reglerna. Det kan, som vi kommer
att se i kapitel 9, leda till ett helt annat slut.

                                                  
253 För en närmare beskrivning av dessa kriterier se avsnitt 6.2.2.4
254 För en närmare beskrivning av dessa kriterier se avsnitt 6.2.2.4
255 Jämför ovan i avsnitt 8.3.1.3
256 Kriterier för detta se avsnitt 6.2.2.4
257 Se avsnitt 5.5
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9 Äganderättsförbehålls sakrättsliga giltighet

9.1 Allmänt

Att äganderättsförbehållet är obligationsrättslig giltigt är av betydelse. Ett
äganderättsförbehåll som inte är giltigt mellan parterna kan inte heller vara sakrättsligt
giltigt. Så länge köparen är solvent, men av någon anledning inte vill betala, fungerar ett
obligationsrättsligt giltigt äganderättsförbehåll som ett effektivt påtryckningsmedel.
Men när köparen är insolvent eller gått i konkurs krävs det att äganderättsförbehållet är
sakrättsligt giltigt för att säljaren ska få någon fördel av sin säkerhet. Saknar säljaren ett
sakrättsligt giltigt äganderättsförbehåll, saknar säljaren en giltig säkerhetsrätt och saknar
därmed också en förmånsrätt som kan åberopas mot tredje man. Säljaren har då ingen
separationsrätt och endast en oprioriterad fordran på köparen.

Ett sakrättsligt giltigt äganderättsförbehåll krävs också om säljaren ska få sin rätt att
återta maskinen skyddad gentemot köparens andra borgenärer. Har säljaren inget
sakrättsligt giltigt äganderättsförbehåll kan säljaren inte förhindra att maskinen utmäts
utan att hänsyn först tas till säljarens rätt att få sin fordran tillfredställd. Säljaren saknar
helt separationsrätt.

9.2 Lagvalet

Både svensk och tysk internationell privaträtt underkänner lagval i sakrättsliga frågor.258

Parternas önskan att svensk rätt ska tillämpas i fall A och tysk rätt i fall B bör därför
underkännas av den behöriga domstol som prövar frågan. Istället för den valda
rättsordningen kommer den rättsordning som pekas ut av ländernas respektive
internationella privaträtt att användas.

I tysk internationell privaträtt stadgas det uttryckligen i artikel 43 EGBGB att det är det
landets lag där saken befinner sig som ska tillämpas. I svensk rättspraxis och litteratur
har domstol och författare ansett samma sak. Därav kan jag dra slutsatsen att i fall A,
när maskinen befinner sig i Tyskland, ska tysk rätt tillämpas för att bedöma frågan om
ett svenskt äganderättsförbehåll har sakrättslig giltighet. I det omvända fallet B blir
således svensk rätt tillämplig på att avgöra om ett tyskt Eigentumsvorbehalt ska ha
sakrättslig giltighet i Sverige.

Vid bedömningen om äganderättsförbehållet kan ha en sakrättslig giltighet måste en
jämförelse mellan den svenska och den tyska säkerhetstypen göras. Uppfyller det
svenska äganderättsförbehållet kriterierna för ett tyskt Eigentumsvorbehalt godkänns
det svenska äganderättsförbehållet som ett tyskt Eigentumsvorbehalt. Den sakrättsliga
giltighet som äganderättsförbehållet i så fall uppnår, genom att räknas som ett tyskt
Eigentumsvorbehalt, kan endast utövas i enlighet med den tyska rättens krav, alltså på
samma sätt som ett tyskt Eigentumsvorbehalt. Ett tyskt einfacher Eigentumsvorbehalt
upphör exempelvis att gälla då saken infogas i fast egendom. Följaktligen kommer även
det godkända svenska äganderättsförbehållet, som räknas som ett einfacher
Eigentumsvorbehalt, också att upphöra att existera när saken infogas i tysk fast
egendom.
                                                  
258 Se avsnitt 6.4.4 och 6.4.5



65

I både fall A och B har säljarna hela tiden vetat om att maskinen ska exporteras. Hade
de inte vetat om detta är det möjligt att domstolen kunnat ta det med i beräkningen och
tillämpat rei lex sitae-principen mindre strikt. Det är också möjligt att domstolen skulle
tillämpa lex rei sitae- principen mindre strikt om parterna kan visa att maskinen och
avtalet har en starkare anknytning till något annat lands rättsordning. Detta är dock ett
svårt kriterium att uppfylla och jag tror inte att någon av parterna i fall A och B kan visa
på någon sådan stark anknytning.

Att maskinen på väg mellan Tyskland och Sverige passerar Danmark har ingen
betydelse. Dansk rätt kommer inte vid något tillfälle att tillämpas på
äganderättsförbehållet. Enligt lex in transit-principen kommer svensk eller tysk rätt att
tillämpas, även om  maskinen när frågan uppkom befann sig i Danmark.

9.3 Fall A

9.3.1 Svenskt äganderättsförbehåll
Ett svenskt äganderättsförbehåll, som uppkommit enligt den svenska rättens krav,
uppfyller de kriterier den tyska rätten ställer på ett tyskt einfacher Eigentumsvorbehalt.
Den svenske säljarens säkerhetsrätt i maskinen bör således godkännas och kunna utövas
i enlighet med de regler som gäller i Tyskland för einfacher Eigentumsvorbehalt.

9.3.2 Svenskt återtagandeförbehåll
Ett svenskt återtagandeförbehåll har i Sverige samma sakrättsliga giltighet som ett
svenskt äganderättsförbehåll. Säljaren har dock inte förbehållit sig äganderätten till
maskinen utan endast en rätt att återta denna. Att äganderätten ska vara förbehållen då
maskinen kommer i köparens besittning är ett av kraven som ställs på ett sakrättsligt
giltigt Eigentumsvorbehalt enligt tysk rätt.259 Är inte äganderätten förbehållen så
uppkommer inget sakrättsligt giltigt Eigentumsvorbehalt. Ett Eigentumsvorbehalt där
äganderätten inte är förbehållen säljaren är uneigentlicher Eigentumsvorbehalt, som
saknar sakrättslig giltighet. Det svenska återtagandeförbehållet borde därför inte kunna
godkännas som ett einfacher Eigentumsvorbehalt i Tyskland. Följaktligen förlorar den
svenske säljaren sitt sakrättsliga skydd då maskinen befinner sig i Tyskland. Han har
heller ingen möjlighet att få tillbaka maskinen från en förvärvare, ens om denne inte
gjort ett godtrosförvärv. Hans obligationsrättsliga skydd består alltjämt och han har rätt
att kräva ersättning för maskinen från köpare samt eventuellt skadestånd.260 Det är dock
rättigheter som säljaren inte har någon större glädje av när köparen är på obestånd.

                                                  
259 Se §§ 929, 158 I samt 455 BGB
260 Se avsnitt 8.2



66

9.4 Fall B

9.4.1 Allmänt

9.4.1.1 Anwartschaftsrecht
Den tyska Anwartschaftsrecht har ingen direkt motsvarande beteckning på svenska. Det
närmaste svensk rätt kan komma beteckningen Anwartschaftsrecht är att kalla det för
köparens rätt till saken. Svensk rätt innehåller inte samma möjligheter för köparen att
fritt förfoga över sin rätt till saken. Köparen av maskinen kan inte helt fritt sälja sin
andel i maskinen förrän den är tillfullo betald. Han kan dock med säljarens tillåtelse
överlåta sina rättigheter enligt avtalet på en tredje man.261

Köparens redan betalda andel i maskinen kan även tas i anspråk av dennes övriga
borgenärer. Enligt UB får maskinen utmätas hos köparen även för andra borgenärers
fordringar. Maskinen får emellertid inte säljas om inte köpeskillingen ger säljaren full
betalning eller om denne ger sitt tillstånd till att försäljningen sker med förbehåll för
hans äganderättsförbehåll. Säljs maskinen till ett pris som är högre än säljarens fordran
på köparen, kan således de övriga borgenärerna komma åt köparens rätt till maskinen.
Alltså i praktiken till vad som i tysk rätt kallas dennes Anwartschaftsrecht.262

9.4.1.2 Klausul om Eigentumsvorbehalt i de allmänna
leveransbestämmelserna

Enligt tysk rätt är det, framförallt när båda parterna är näringsidkare, mycket vanligt att
klausulen om Eigentumsvorbehalt återfinns i säljarens allmänna leveransbestämmelser.
I svensk rätt är det omstritt om ett sakrättsligt giltigt äganderättsförbehåll ska anses
avtalat om klausul därom endast finns i de allmänna leveransbestämmelserna.263 Jag
anser, till skillnad från Helander, att svensk domstol bör acceptera en klausul som finns
i de allmänna leveransbestämmelserna och att förbehållet ska ha sakrättslig giltighet.
Jag grundar mitt ställningstagande på att det i förslaget från kommissionen framgår att
EU:s medlemsstater ska acceptera förbehåll om äganderätt som gjorts i andra
medlemstater även för de fall då en klausul därom finns i de allmänna
leveransbestämmelserna. Är köparen är en konsument, anser jag dock att en för
konsumenten ovanlig och överraskande klausul i de allmänna leveransbestämmelserna
inte bör accepteras. Ett exempel på en sådan klausul kan vara att det finns en klausul om
de tyska utvidgade formerna av Eigntumsvorbehalt när maskinen säljs till en svensk
konsument.

9.4.1.3 Nachträglicher Eigentumsvorbehalt
Den tyska rätten ger säljare och köpare möjlighet att avtala om ett sakrättsligt giltigt
Eigentumsvorbehalt även efter det att maskinen kommit i köparens besittning. En sådan
överenskommelse kallas nachträglicher Eigentumsvorbehalt.264 Svensk rättspraxis
kräver att äganderättsförbehållet ska ha avtalats före avlämnandet av maskinen eller
samtidigt därmed för att äganderättsförbehållet ska bli sakrättsligt giltigt. Ett

                                                  
261 Se NJA 1980 s 219
262 Gutschke s 83, Håstad s 200 samt 5:5 UB
263 Se avsnitt 3.3.2
264 Se avsnitt 4.2.4
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Eigentumsvorbehalt som avtalas efter det att maskinen kommit i köparens besittning i
Sverige, bör underkännas enligt svensk rätt.

9.4.2 Einfacher Eigentumsvorbehalt
Ett einfacher Eigentumsvorbehalt uppfyller de kriterier som ställs på ett svenskt
äganderättsförbehåll. Den tyske säljarens einfacher Eigentumsvorbehalt bör därför
godkännas även då maskinen befinner sig i Sverige. Han bör kunna utnyttja sitt
einfacher Eigentumsvorbehalt i Sverige i enlighet med de kriterier som finns för det
svenska äganderättsförbehållet.

En viktig skillnad finns i hur den tyske säljaren kan utöva sin säkerhetsrätt när köparen
är i konkurs. I Tyskland skulle säljaren, om han har en säkerhet i ett einfacher
Eigentumsvorbehalt, ha rätt att få tillbaka själva maskinen. Om den svenske köparen
skulle gå i konkurs har den tyske säljaren, enligt UB:s regler, inte längre rätt att återfå
själva maskinen. Han har då precis som om han haft ett svenskt äganderättsförbehåll
endast rätt att få ut ersättning motsvarande den resterande fordran på köpeskillingen han
har på köparen. Detta givetvis under den förutsättningen att maskinen vid en exekutiv
försäljning inbringar detta belopp.

9.4.3 Verlängerter Eigentumsvorbehalt
Svensk rättspraxis har i NJA 1978 s 593 underkänt ett tyskt verlängerter
Eigentumsvorbehalts sakrättsliga giltighet. Domen motiverades främst med att det
enligt svensk rätt inte är tillåtet att ge tillstånd till att konsumera, vidareförsälja eller
bearbeta saken. Då svensk rättspraxis sedan dess inte har ändrat uppfattning, utan att
äganderättsförbehållet fortfarande går förlorat om köparen har tillstånd att förfoga över
saken, så kommer också den tyske säljaren som sålt sin maskin mot verlängerter
Eigentumsvorbehalt att förlora sin sakrättsligt skyddade säkerhet. Det anser jag är en
hård bedömning, då maskinen fortfarande finns kvar i köparens besittning, men enligt
gällande svensk rätt kan inte bedömningen bli annorlunda.

Eftersom ett verlängerter Eigentumsvorbehalt anses ogiltigt kan inte säljaren med stöd
av detta kräva in den köpeskillingsfordran som köparen har på förvärvaren265, för det
fall då köparen med stöd i avtalet sålt maskinen vidare.266 Önskar parterna att säljaren
ska ha rätt att driva in fordran hos förvärvaren, finns det dock i normalfallet inget som
hindrar att köparen, när fordran väl uppkommit, överlåter denna på säljaren. I praktiken
innebär detta att ett borgenärsbyte görs.267 Parterna kan redan i köpavtalet göra upp om
att köparen förpliktar sig att göra ett borgenärsbyte för en eventuell framtida fordran på
förvärvaren. I samma avtal kan parterna givetvis också avtala om ett, visserligen endast
obligationsrättsligt giltigt, verlängerter Eigentumsvorbehalt. Skulle köparen inte
uppfylla sitt åtagande, har säljaren ingen rätt att kräva in fordran från förvärvaren.
Säljaren har då, förutom sin fordran på köpeskillingen, endast ett eventuellt
skadeståndsanspråk på köparen. Båda dessa anspråk blir oprioriterade fordringar om
köparen skulle gå i konkurs.

                                                  
265 Angående bruket av begreppet förvärvare se avsnitt 1.5
266 Något straffrättsligt ansvar enligt BrB 10:4 kan inte utlösas eftersom det inte föreligger något giltigt
äganderättsförbehåll i denna situation
267 Se Tiberg/Lennhammer s 29 ff angående förutsättningar för borgenärsbyte. Jag kommer inte, inom
ramen för denna uppsats, behandla frågan närmare
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9.4.4 Erweiterter Eigentumsvorbehalt
Ett erweiterter Eigentumsvorbehalt är, enligt tysk rätt, en variant av einfacher
Eigentumsvorbehalt som tillåter att Eigentumsvorbehalt kan utgöra säkerhet för fler
fordringar än fordran på köpeskilling. Det är något som vi i svensk rätt kallar
kopplingsförbehåll. Kopplingsförbehåll är, som vi sett ovan i avsnitt 3.6, inte tillåtet
enligt svensk rätt. Maskinen bör därför inte kunna utgöra säkerhet för andra fordringar
än fordran på köpeskillingen, efter det att maskinen förflyttats till Sverige.

Jag anser dock inte att ett erweiterter Eigentumsvorbehalt av den anledningen helt
skulle förlora sin sakrättsliga verkan. Enligt min mening borde den tyske säljaren
fortfarande kunna göra sin säkerhet i ett erweiterter Eigentumsvorbehalt gällande såvitt
det avser hans fordran på köpeskillingen. Ett erweiterter Eigentumsvorbehalt bör med
andra ord, av domstol, godkännas som ett svenskt äganderättsförbehåll när maskinen
befinner sig i Sverige och därmed kunna utövas i enlighet med de svenska reglerna
såvitt det avser säljarens fordran på köpeskilling.

9.4.5 Weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt
Säljaren har genom ett weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt gett köparen rätt att sälja
maskinen vidare. Tillåtelsen strider mot förfogandeförbudet i svensk rätt. Ett
weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt förlorar därmed sin sakrättsliga verkan när
maskinen kommer till Sverige, även om köparen fortfarande har maskinen i sin
besittning.

9.4.6 Nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt
Ett nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt kan uppkomma på två sätt. Det första fallet är
att säljaren givit köparen tillstånd att sälja saken vidare, pflichtgemäss nachgeschalterter
Eigentumsvorbehalt. Ett sådant Eigentumsvorbehalt förlorar direkt sin sakrättsliga
verkan när maskinen finns i Sverige, eftersom tillåtelsen strider mot
förfogandeförbudet.

I det andra fallet har köparen utan säljarens medgivande sålt maskinen vidare mot
Eigentumsvorbehalt till förmån för säljaren, freiwillig nachgeschalteter
Eigentumsvorbehalt. I det här fallet finns det ingen tillåtelse från den tyske säljarens
sida att sälja maskinen vidare. Då detta Eigentumsvorbehalt uppkommer på samma sätt
som ett einfacher Eigentumsvorbehalt finns det, vad jag kan se, inget skäl som talar
emot att den här typen av Eigentumsvorbehalt kan få sakrättsligt skydd när maskinen
finns i Sverige. Det måste förstås i det enskilda fallet utredas om inte något tyst tillstånd
till förfogande förelåg från säljarens sida. Fanns inget sådant bör denna typ behandlas
som ett svenskt äganderättsförbehåll. Skulle köparen sälja maskinen vidare med
förbehåll för säljarens Eigentumsvorbehalt, gör sig köparen dock skyldig till olovligt
förfogande. Olovligt förfogande är ett brott som kan åtalas enligt 10:4 BrB.

9.4.7 Uneigentlicher Eigentumsvorbehalt
Ett uneigentlicher Eigentumsvorbehalt är enligt tysk rätt inget sakrättsligt giltigt
Eigentumsvorbehalt. Säljaren har i det här fallet endast förbehållit sig återtaganderätten
och inte äganderätten. Äganderätten måste vara förbehållen för att ett sakrättsligt giltigt
Eigentumsvorbehalt ska uppstå. Enligt svensk rättspraxis är det fastslaget att ett
förbehåll om återtagande ska ha samma sakrättsliga verkningar som om ett förbehåll om
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äganderätt ska ha gjorts.268 Kan då ett uneigentlicher Eigentumsvorbehalt bli sakrättsligt
giltigt då maskinen förflyttats till Sverige?

I svensk juridisk litteratur anses det att ett äganderättsförbehåll som är sakrättsligt
ogiltigt i det land där äganderättsförbehållet uppkom, men som uppfyller kraven för ett
svenskt äganderättsförbehåll borde bli sakrättsligt giltigt om saken förflyttas till Sverige.
Därav drar jag slutsatsen att den tyske säljaren ska få samma sakrättsliga skydd som ett
svenskt återtagandeförbehåll för sitt uneigentlicher Eigentumsvorbehalt när maskinen är
i Sverige. Den tyske säljaren har alltså ett starkare säkerhet för sin fordran när maskinen
är i Sverige än vad han skulle ha om maskinen fortfarande var kvar i Tyskland. Denna
slutsats förefaller rimlig även av den anledning att parterna, vid ett exportköp, bör ha
möjlighet att redan vid avtalsslutet välja att utforma ett äganderättsförbehåll på så vis att
den ska bli gällande i landet till vilket saken ska exporteras.

                                                  
268 NJA 1975 s 222
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10 Slutord

Ett äganderättsförbehåll fyller, enligt min mening, en mycket viktig roll inom handeln.
För de allra flesta leverantörer finns det ingen annan säkerhetsform som kan ersätta
äganderättsförbehållet. Panträttskonstruktionen är ett utmärkt kreditsäkerhetsform, men
fyller inte den funktion som äganderättsförbehållet gör, nämligen att ge köparen
möjlighet att få tillgång till saken under kredittiden. De övriga säkerhetstyperna, såsom
borgen, panträtt i fast egendom, företagshypotek samt likartade säkerheter som finns i
andra länder, står oftast inte heller till leverantörens förfogande. Dessa typer av
säkerheter är oftast redan förbehållna större långivare. Det behövs såldes ett förbehåll av
äganderättsförbehållstyp inom den moderna handeln.

Jag finner det beklagligt att en för många leverantörer så viktig säkerhetsform som
äganderättsförbehållet kan förlora sin sakrättsliga, och i undantagsfall även sin
obligationsrättsliga, verkan då saken som omfattas därav flyttas mellan olika länder.

Resultatet av min jämförelse av om de olika formerna av äganderättsförbehåll
sakrättsligt består då maskinen flyttas mellan länderna, blev anmärkningsvärt. Att det är
enbart benämningen av det svenska återtagandeförbehållet, som just förbehåll om
återtagande och inte förbehåll om ägande, som fråntar säljaren dennes sakrättsligt
giltiga säkerhetsrätt och inte själva utformningen av säkerhetsrätten, låter lite konstigt.
Detta speciellt med tanke på att det i Sverige inte spelar någon roll vad förbehållet
kallas. I praktiken är det troligtvis få näringsidkare som ens reflekterar över att det
skulle finnas någon skillnad i betydelsen mellan begreppen.

Det är också anmärkningsvärt att ett verlängerter Eigentumsvorbehalt, som är tänkt att
ge säljaren ett starkare skydd, förlorar sin sakrättsliga giltighet när maskinen exporteras
till Sverige. Samtidigt blir ett uneigentlicher Eigentumsvorbehalt, som i Tyskland inte
har någon sakrättslig giltighet, sakrättsligt giltigt när maskinen kommer till Sverige.

Det svenska äganderättsförbehållet är, som vi sett, mer restriktivt än det tyska
Eigentumsvorbehalt. Att ett äganderättsförbehåll blir sakrättsligt ogiltigt genom att
säljaren ger köparen tillåtelse att förfoga över saken, gör att äganderättsförbehållet inte
kan användas som säkerhet vid försäljning till exempelvis tillverkande företag och
återförsäljare. På så vis har stora grupper av näringsidkare ingen möjlighet att utnyttja
äganderättsförbehållet som säkerhet. Jag anser därför att de svenska reglerna om
förfogandeförbud bör ses över. Detta betyder inte att den svenska lagstiftaren ska
utforma äganderättsförbehållen efter tysk förebild. Tysk rätt ger möjlighet till väldigt
långtgående förbehåll. Förbehåll som är mer långtgående än i de flesta andra EU länder.
Helander föreslår att ett äganderättsförbehåll, där köparen har fri förfoganderätt, ska
vara sakrättsligt giltigt så länge saken, som omfattas av äganderättsförbehållet,
fortfarande är i köparens besittning.269 Det är en lösning som bland annat tillämpas i
Danmark, vars lagstiftning inom detta område är snarlik vår egen. 270 Det är, enligt min
meningen, en tänkbar lösning även för de svenska reglerna om äganderättsförbehåll.

Den svenska lagstiftaren bör också, enligt min mening, överväga möjligheten att tillåta
ett obligationsrättsligt giltigt kopplingsförbehåll när två näringsidkare gör affärer med
varandra. Som vi sett i avsnitt 8.3.1.3, kan två näringsidkare uppnå detta resultat genom
att göra ett lagval som utesluter tillämpningen av avbetalningsköplagen.
                                                  
269 Helander s 653 ff
270 Håstad s 190
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Jag anser också att den svenska lagstiftaren bör göra en översyn över några av de regler
som finns inom den internationella privaträtten. Reglerna för internationell sakrätt
framgår exempelvis endast av rättspraxis och litteratur. Där skulle en lagstiftning som
bringar klarhet behövas.

EU behöver också snarast se om de kan införa en gemensam reglering för en
harmonisering av de olika medlemsländernas äganderättsförbehåll. Går inte det bör EU
åtminstone ställa upp regler för hur de nuvarande nationella äganderättsförbehållen ska
godkännas i andra medlemsländer. Att leverantörer inom den gemensamma marknaden
måste agera på olika villkor kan vara ett handelshinder. Som det är nu kan olika regler
för säkerheter, i de olika medlemsländerna, påverka prisbildningen inom
medlemländerna, då leverantörer i vissa medlemsländer måste ta större kreditrisker än
andra. Kreditriskerna kompenserar leverantören sig givetvis för genom att ta ut högre
priser. Det finns också risk att leverantörer anser sig tvungna att ta ut ett högre pris vid
utrikeshandel eftersom deras kreditsäkerhet då riskerar att gå förlorad. Bara risken att
förlora sin säkerhet kan göra att leverantörerna är mindre benägna att sälja sina
produkter utanför den egna nationsgränsen.

En leverantör kan skydda sin rätt till ett sakrättsligt skyddat äganderättsförbehåll genom
att i köpavtalet infoga två olika klausuler. En som är utformad enligt den nationella
rättens krav och som gäller så länge saken befinner sig i hemlandet. En annan som är
utformad efter rätten i importlandet och gäller när saken exporterats dit. Det går också
bra att utforma ett äganderättsförbehåll endast efter importlandets krav, eftersom det är
där äganderättsförbehållet fyller sin främsta funktion. Tyvärr misstänker jag att de flesta
säljare i praktiken använder sig av mer eller mindre standardmässiga formulär, där
äganderättsförbehållet endast är utformat efter den nationella rättens krav. Det är
beklagligt att en enskild näringsidkares okunskap kan medföra konsekvensen att hans
sakrättsligt giltiga äganderättsförbehåll går förlorat. Men som rättsläget är idag, går
detta tyvärr inte att förhindra.
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