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behøret ikke bør godtas. Et eksempel fra norsk rett gir skibs-
registerl. 1901 § 20.2, som utelukker særlig rettsstiftelse i maski-
neri installert i registreringspliktig skib. Fra dansk rett kan
nevnes de viktige regler i tinglysningsl. 1926 § 38 og skibs-
registerl. 1957 § 48, som i meget vid utstrekning utelukker sær-
skilte rettsstiftelser i tilbehør til fast eiendom eller skib, hvis
tilbehøret er anskaffet på eierens bekostning. Lignende regler gir
den svenske lov av 1966 «om vad som är fast egendom», se især
lovens § 6.

Disse bestemmelser tar i første rekke sikte på å ramme eien-
domsforbehold i tilbehøret. Rettspolitisk synes det imidlertid å
være grunn til å likestille leasing med forbeholdssalg. Hensikten
er jo såvidt mulig å sikre en rasjonell realkreditt — en belåning
av en fullt utstyrt hovedgjenstand antas å gi bedre resultater enn
en separat sikkerhetsstillelse av utstyret og av den mer eller
mindre «ribbede» hovedgjenstand. Riktigheten av denne antagelse
kan kanskje diskuteres. Men det synes ikke å være grunn til å
sondre eftersom den separate finansiering av utstyret skjer ved
avbetalingskjøp eller ved leasing. For en panthaver som må selge
en fiskeskøyte uten motor, synes det f. eks. å være av helt under-
ordnet betydning om fiskeren og det finansieringsselskap som ga
kreditt til anskaffelse av motoren, foretrakk å ordne finansierin-
gen gjennom et salg med eiendomsforbehold eller ved en leasing-
kontrakt.

Spørsmålet om leasingen også de lege lata rammes av for-
budene mot særskilt rettsstiftelse i tilbehør, må avgjøres ved en
fortolkning av de enkelte bestemmelser. Når det gjelder den norske
skibsregisterl. § 20.2, må svaret efter min mening klart være ja,
og det samme er blitt antatt forsåvidt angår den danske ting-
lysningsl. § 3850) og den svenske lov av 1966.51)

so) jfr. Koch-Nielsen s. 290—291.
si) Jfr. Henriz s. 92—94.

Debatten ble innledet av professor, dr. jur. SJUR BRÆKHUS,
Norge (referent):

«Leasing er et nytt og særpreget rettsinstitutt, og allerede av
den grunn av betydelig interesse for oss jurister — det er jo ikke så
ofte det dukker opp nye stjerner på det privatrettslige firmament.
Rent økonomisk spiller leasingen ennu ikke noen særlig betydelig



Rettslige problemer i forbindelse med leasing 219

rolle — i hvert fall ikke når den sees på bakgrunn av avbetalings-
handelen. Men leasing-kontrakter blir sluttet i økende omfang, og
de fleste praktiserende jurister vil nok før eller senere støte på de
rettslige problemer som kontraktene reiser.

Det som gjør leasingen særlig interessant fra den juridiske
doktrines synspunkt, er imidlertid at den representerer et f orsøk på
å skaffe et nytt rettsinstitutt innpass ved å kle det i de juridiske
former som gjelder for et eldre og veletablert institutt. Metoden
er klassisk — romerretten og eldre engelsk rett gir en rekke
eksempler på effektiv bruk av den. Når det gjelder moderne
rett, er det nærliggende å minne om at kontrakter om salg på
avbetaling med eiendomsforbehold ble introdusert forkledd som
leiekontrakter. Hensikten var klar: Det var helt på det rene at
eieren ikke tapte sin eiendomsrett ved å leie bort gjenstanden;
hans separasjonsrett i leierens konkurs var sikker. Ved å la av-
betalingsselgeren opptre forkledd som utleier håpet man at sepa-
rasjonsretten skulle følge med — og det gjorde den som bekjent.
Ved hjelp av den fingerte leie ble et nytt og — skulle jeg tro —
nyttig rettsinstitutt hjulpet til verden.

Ved leasing blir problematikken i prinsippet den samme: Reelt,
økonomisk ligger leasingen nokså langt fra normal leie; funk-
sjonelt tjener den nærmest samme oppgave som avbetalingssalg
med eiendomsforbehold. De fordeler man søker å oppnå ved å seile
under leiekontraktens velkjente flagg, er imidlertid betydeligere
enn hva tilfelle var for avbetalingssalgets vedkommende: Ved
leasing gjelder det dels å komme utenom det nett av preseptoriske
reguleringer som gjelder for avbetalingskontraktene, dels å oppnå
visse skattemessige fordeler. Det store problem er om denne om-
gående manøvre skal lykkes — på kort sikt og på lang sikt.

Leasing forekommer i en rekke forskjellige varianter — endel
grenser over mot de normale leiekontrakter. Jeg har valgt å basere
min diskusjon på det man kan kalle en «ren» leasingkontrakt,
nemlig den kontraktstype som benyttes av norske leasingselskaper.
Det som karakteriserer denne type, er at månedsleien og minste
leietid er fastsatt slik at utleieren ved utløpet av minste leietid
har fått tilbakebetalt det leiegjenstanden har kostet ham, med
tillegg av omkostninger og renter av den kapital som til enhver
tid har stått ute. Leietageren er altså på samme mate som avbe-
talingskjøperen forpliktet til å betale fullt ut det gjenstanden
koster; som avbetalingskjøperen betaler han i rater, og disse rater
inneholder i begge tilfelle dels kapitalavdrag, dels en rentebe-
taling. Leietageren övertar altså på samme mate som en kjøper
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den fulle forretningsmessige risiko ved anskaffelse av vedkom-
mende gjenstand. Ved vanlig korttidsleie, f. eks. av maskiner, kan
leietageren levere maskinene tilbake hvis de av en eller annen
grunn ikke passer ham; det kan f. eks. tenkes at der er kommet
en ny og mer effektiv type på markedet, eller at leietageren skal
omlegge sin produksjon og derfor ikke lenger har bruk for ved-
kommende maskin. Ved leasing er leietageren også i tilfelle av
denne art bundet til å betale leie ut minste leietid, det vil i reali-
teten si: bundet til å betale maskinen 100 %.

En rekke av de andre punkter i leasingkontrakten kan sees
som naturlige konsekvenser av den sentrale bestemmelse om leie
og minste leietid. Ettersom leieren har betalt gjenstanden 100 %,
er det rimelig at han får beholde den også etter utløpet av minste
leietid. Formen «leie» må imidlertid opprettholdes, og leierens
fortsatte bruk av gjenstanden må derfor ta form av en forlengelse
av leiekontrakten. Leieren har vanligvis en ubetinget rett til å for-
lenge leiekontrakten for så lang tid som han måtte ønske, mot
betaling av en sterkt redusert leie. (Vanligvis slik at årsleien nu
er lik månedsleien i minste leietid.)

Hvis man skal forsøke å gi en sammenfatning av leierens stilling
ved leasing, må resultatet bli at leieren i de fleste og viktigste
henseender har en eiers rådighet og en eiers ansvar. Det sentrale
er selvsagt at han har tatt den økonomiske risiko ved anskaffelsen
av maskinene, og på den annen side er sikret en eksklusiv rett
til bruk av dem for deres økonomiske levetid. Men i tillegg til det
har han den fulle risiko for hendelig beskadigelse eller tap av
maskinene, han skal i siste omgang bære det ansvar som bruken
av maskinene må medføre vis å vis tredjemann, han har vedlike-
holds- og reparasjonsplikt osv. Utleierens eiendomsrådighet er
tilsvarende begrenset. Hans rett til leie i minste leietid er bare et
uttrykk for at han skal ha tilbakebetalt den utlagte kjøpesum
med renter; hans rett til å ta tilbake leiegjenstanden innebærer
bare at han har realsikkerhet for den ytede kreditt. Så langt er det
full parallellitet med avbetalingssalg. Det særegne ved leasingen
viser seg først ved utløpet av minste leietid. Det er da tre forhold
som kan anføres till støtte for utleierens krav om fortsatt å være
eier: (1) Utleieren har fortsatt krav på leie — leien er riktignok
sterkt redusert, men ikke helt nominell. (2) Leieren kan ikke
disponere rettslig over gjenstanden, det være seg ved salg eller
pantsetting, uten utleierens samtykke. (3) Hvis gjenstanden går
tapt ved et hendelig uhell, som følge av tredjemanns handling
e. 1., skal eventuell erstatning tilfalle utleieren, ikke leieren.
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Når det gjelder det siste av disse tre punkter, er leasing-
kontraktens løsning i strid med de deklaratoriske rettsregler.
Leietagerens rett er jo etter vanlig oppfatning fullt beskyttet både
i forhold til skadevoldende tredjemann, i forhold til en eks-
propriant, og vis å vis den assurandør som har tegnet en vanlig
tingsforsikring på gjenstanden (jfr. FAL § 54). Jeg tror også at
leasingselskapene kan tenke seg å endre kontraktene på dette
punkt, slik at leieren i disse tilfellene får erstattet leiegjen-
standens restverdi med fradrag av den kapitaliserte restleie. Til-
bake blir i så fall bare leierens plikt til å betale forlengelses-
leien, og den dermed sammenhengende begrensning av hans rådig-
het rettslig sett.

Det avgjørende spørsmål i materien blir så: Er denne svake
forankring av utleierens eiendomsrett i tiden utover minste leietid
tilstrekkelig til at han og leieren skal kunne kreve de fordeler som
ellers er forbundet med et leieforhold, dvs. et leieforhold hvor ut-
leierens eiendomsrett i enhver henseende er fullt reell? Dette
spørsmål må drøftes både ut fra dagens situasjon, altså de lege
lata, og ut fra et langtidsperspektiv, dvs. de lege ferenda.

Problemet de lege lata vil formodentlig stille seg noe forskjellig
i de ulike nordiske land. Men løsningen vil sikkert også avhenge av
de avgjørende instansers generelle holdning til problemet form og
realitet. Noen jurister er av naturen forsiktige; de har stor respekt
for former og for partenes uttrykkelige avtale m. h. t. eiendoms-
retten. Andre vil være snarere til å skjære gjennom partsavtalen i
tilfelle hvor ordene ikke stemmer med den økonomiske realitet.
At jeg selv hører til den siste gruppe, vil formodentlig fremgå
av det trykte referat.

For den praktiserende jurist, som må mø'te dagens problemer
og løse dem, er problemene de lege lata formodentlig de mest
interessante. Fra et lovgiversynspunkt, og vel også fra et mer
generelt teoretisk synspunkt, kommer derimot problematikken de
lege ferenda i første rekke. Her må man skrelle bort de tilfeldige
fordeler som leasing-formen kan bringe fordi den er ny, og derfor
ikke har fremkalt noen reaksjoner fra lovgiverens side. Spørs-
målet blir nå om leasingen har slike indre kvaliteter at den bør
søkes opprettholdt som et nytt og selvstendig privatrettslig in-
stitutt. Jeg har i det trykte referat søkt å redegjøre for argu-
mentene pro et contra på dette plan, og skal ikke gjenta dem her.
Jeg skal bare føye til en liten parentes. En fabrikant av spesial-
maskineri fortalte meg at han foretrakk leasing fremfor av-
betalingssalg bl. a. av følgende grunn: De kunder som hadde an-
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skaffet sine maskiner på leasingkontrakt, var ved utløpet av
minste leietid langt villigere til å anskaffe nye maskiner enn de
kunder som hadde kjøpt maskinene på avbetaling. For begge
gruppers vedkommende ville salgsargumentene være de samme,
nemlig at den nye modell hadde fått et par nye knapper og derfor
var langt mer effektiv. Motstånden mot kjøp av den nye modell
var imidlertid langt større hos avbetalingskjøperne: de eide jo den
gamle maskin, og syntes vel at de måtte bruke den noen år til.
De kunder som hadde tatt maskinen på leasing, følte seg derimot
ikke på samme mate som eiere; de fikk tilbud om leie av en ny
og presumptivt bedre maskin for den samme leie som de tidligere
hadde betalt, og hadde derved følelsen av å ha oppnådd en fordel
uten å gi slipp på noe som tilkom dem. Dette er formodentlig god
salgspsykologi, men neppe noe bærekraftig argument for leasingen
på det lovgivningspolitiske plan.

Som det vil fremgå av det trykte referatet, er mine egne kon-
klus joner noe negative forsåvidt gjelder leasingen de lege ferenda.
Dette at den investerende bedrift her må gi avkall på det jeg har
kalt restverdien, eventuelt må påta seg å betale leie utover minste
leietid for maskiner som bedriften allerede har betalt 100 %, kan
isolert sett ikke være noen god løsning. Men da bør vel heller
ikke lovgivningen premiere en slik løsning ved å gjøre den til vil-
kår for en skattemessig preferanse, eller ved å godkjenne den som
fritagelsesgrunn fra det nett av næringsrettslige og privatrettslige
reguleringer som er knyttet til avbetalingshandelen. At sterke
grunner synes å tale for en liberalisering av de sistnevnte regler
forsåvidt gjelder næringslivets kjøp av maskineri og andre drifts-
midler, er en sak for seg.

Men om disse spørsmål, herr formann, vil meningene sikkert
være delte.

Jur. dr. REINO ERMA, Finland (korreferent):

Professor Brækhus har i sin undersökning rätt grundligt och
mångsidigt behandlat leasing-avtalen. Vi får vara honom tack-
samma för att han har utført detta arbete. Den tid som ställts till
mitt förfogande medger inte en förnyad behandling av många
intressanta detaljer. Därför må det tillåtas mig att endast hålla
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mig till de stora linjerna. Jag hoppas även att ni, trots att vi
alla är jurister, inte har något emot att jag granskar frågan
kanske mera ur ekonomisk synpunkt och redogör för i vilken
utsträckning leasing-verksamheten fått fotfäste i Finland. Jag
begränsar mitt anförande till att beröra endast finansiell leasing.
Detta därför att endast har någon större betydelse som en
inom det moderna affärslivet typisk finansieringsform. Väsent-
ligt för detta system är att den som hyr objektet inte har rätt att
bli dess ägare vid hyresperiodens slut och uthyraren är inte heller
skyldig att förfara så att hyrestagaren skulle bli objektets ägare.
Lagen om avbetalningsköp i Finland omfattar de fall då hyres-
tagaren vid hyresperiodens slut skulle bli ägare till objektet.

Med tanke på vilket affärsföretag som helst är det nödvändigt
att det har sin egen verksamhetsidé. Det strävar till att för-
verkliga, utveckla och utvidga den och även ofta att därtill ansluta
nya funktioner. I alle dessa fall måste företaget alltid överväga
de metoder genom vilka det kan genomdriva sin idé. Härvid bör
företaget naturligtvis fästa uppmärksamheten vid flera olika syn-
punkter, men speciellt vid hur detta förverkligande kan genom-
föras på ett ekonomiskt mest fördelaktigt sätt. Om förverkligandet
av en ny idé kräver t. ex. anskaffning av en viss maskin eller
anläggning, är den första uppgiften naturligtvis att på marknaden
finna en lämplig maskin- eller anläggningstyp. När detta problem
lösts, antingen så att man har funnit en lämplig möjlighet eller
flera alternativ, är följande problem på vilket sätt anskaffningen
kan realiseras finansiellt. Det traditionella sättet är att före-
tagaren för detta ändamål använder sig av sina egna medel och
kanske även vid sidan därav upptar ett banklån. Ett lån kräver
naturligtvis sina egna förutsättningar och vanligen främst säker-
hetsarrangemang. Det är också möjligt att maskmleverantören
beviljar köparen en betalningstermin eller, med andra ord, direkt
kredit. Erhållandet av bankkredit kan emellertid vara förenat
med svårigheter t. ex. på grund av säkerhetsfrågorna och vad
leveranskrediten beträffar föreligger den olägenheten att sådana
krediter i allmänhet är relativt kortfristiga. Ur företagarens syn-
punkt sett kan det således vara obekvämt att ingå sådana för-
bindelser och han tvingas därför att undersöka andra möjligheter.
Om säljaren är villig att gå med på avbetalningsköp och om
köparen till sitt förfogande har, således disponerar över, nödiga
medel för kontantraten, kan han lösa problemet genom avbe-
talningsköp. Det förhåller seg emellertid inte alltid så lyckligt.
Säljaren kan ställa sig negativ til abvetalningsköp, han vill få
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maskinen såld och kontant betald. Och även om säljaren skulle gå
med på avbetalningsköp, kan det hända att köparen har finansiella
svårigheter att erlägga kontantraten och dessutom kan hela den
tid inom vilken priset gör erläggas vara alltför kort för köparen,
så att maskinen inte kan inbringa sitt pris inom denna tid. Här-
av följer att köparens likviditet fortsättningsvis förblir stram.
Sedan finansiell leasing-systemet tagits i bruk behöver köparen
emellertid inte avstå från sin idé. Han kan vända sig till ett bolag
som idkar leasing-finansiering. Om köparens anhållan får ett
positivt bemötande hos leasing-bolaget, betyder detta att säljaren
omedelbart kontant erhåller full betalning för sin maskin. Leasing-
bolaget blir köpare och företaget kan förverkliga sin plan genom
att hyra maskinen utan att i detta skede behöva erlägga någon
som helst betalning för den. Den största fördel leasing-systemet
härvid erbjuder är enligt min mening den att företaget på detta
sätt får en möjlihet att förverkliga sin verksamhetsplan, vilket i
alla övriga fall kanske hade varit omöjligt. Emellertid kvarstår
ännu frågan om huruvida tillämpningen av leasing-systemet är
ekonomiskt fördelaktig för företaget eller om det är ofördel-
aktigare än något av ovan nämnda alternativ. Detta är en fråga
som det enligt min mening egentligen inte ankommer på detta
forum att behandla. Jag konstaterar därför endast att frågan
varit föremål för mycken undersökning och det är möjligt att
statistiskt klargöra i vilket skede leasing-systemet är förmån-
ligare eller ofördelaktigare än någon annan kreditmetod.. Grund-
frågan här är, om företaget kan få det kapital, vars anskaffning
och användning det befrias från genom leasing-systemet, att av-
kasta mera på annat håll än vad leasing-systemets kostnader
betyder för företaget.

Leasing-bolaget köper således maskinen åt företaget mot kon-
tant betalning och överlåter den till företagaren mot en regel-
bundet erlagd hyra. Hyresperioden motsvarar i allmänhet an-
läggningens ekonomiska livslängd. Hyresraterna täcker anlägg-
ningens pris, räntan på kapitalet och leasing-provisionen. Om
hyrestagaren anser att anläggningen har användingsvärde ännu
vid utgången av hyresperioden, kan han förnya avtalet mot en
nominell hyra. Om avtalet inte förnyas, kan leasing-bolaget för-
utom nedskrotning av anläggningen välja mellan att antingen sälja
eller hyra ut den till någon annan kund. Äganderätten övergår
således inte i något skede til hyrestagaren.

För att åskådliggöra saken skall jag visa följande schema varav
framgår hur leasing-verksamheten sker:
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LEVERANTÖREN
(säl)aren)

Inledande
underhandlingar

HYRESTAGAREN

LEASINGBOLAGET
=uthyraren)

Slutskedet
(nedskrotning omedelbart eller
efter förnyat avtal, eller
försäljning)

Vilken är då leasing-verksamhetens betydelse i Finland i detta
nu? Som svar på denna fråga bör det först konstateras att
denna verksamhet hos oss inte ännu tagit full fart, om den jämförs
med övriga finansieringsformer inom affärsverksamheten. Då
verksamheten i organiserad form inleddes år 1963 präglades
företagarkårens innställning i början av en rätt stor försiktighet,
vilket även varit fallet i övriga länder. Sedan år 1966 har situa-
tionen dock varit en annan. Leasing-verksamheten har blivit känd
och företagarna inom olika branscher har i allt större utsträckning
utnyttjat den. Om man betraktar utvecklingen under de tre senaste
åren, kan man se att leasing-avtalen numera fördelar sig på
nästan alla områden inom näringslivet, medan de år 1966 ännu var
rätt starkt koncentrerade till byggnads- och jordtransportnär-
ingarna. Maskiner för industrin och kontorsmaskiner och appara-
tur har under de senaste åren erhållit en allt mera betydande
andel av leasing-finansieringen.

I det följande skall jag ge några siffror som belyser leasing-
finansieringens nuvarande omfattning i Finland. Enligt de senaste
statistiska uppgifterna har de bolag som deltagit i finansieringen
av leasing-avtal investerat sammanlagt 22 340 000 mark. Under de
6 första månaderna av detta år ingicks i Finland sammanlagt 153

15
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leasing-avtal med ett värde av 3 700 000 mark. De finansierade
avtalens genomsnittliga värde blir således litet över 24 000 mark.
Denna siffra visar att leasing-finansieringen inte riktar sig på
några obetydliga anskaffningar, vilket är naturligt även därför att
det för varje leasing-avtal behövs ett betydande förberedande
arbete och senare även övervakning, varför finansieringsobjektet
bör vara sådant att de nödiga kostnaderna kan innefattas i hyran.
Ovan nämnda siffror visar å andra sidan att leasing-finansieringen
irte ännu är någon betydande finansieringskälla för det ekono-
miska livet. För närvarande kompletterar den endast finansierings-
urvalet. Den finansiering som ges av alla leasing-bolag i Finland
motsvarar endast c. 0,11 % av kreditinrättningarnas krediter.
I praktiken betyder detta att leasing-finansieringsbolagen till-
sammans till sin ekonomiska kapacitet endast motsvarar ett medel-
stort bankkontor.

Då man mot bakgrunden av det ovan anförda granskar leasing-
verksamheten är det lätt att se att denna i alla fall tydligt om-
fattar ett eget område såväl i ekonomiskt som finansierings-
avseende. Den fyller ett tomrum som tidligare existerade med
tankt på företagarnas behov och möjligheterna att tillfredsställa
dem. Verksamheten skiljer sig klart från avbetalningsköpet.

Leasing-verksamheten i de nordiska länderna är ännu inte reg-
lerad i lag. Dette betyder att den är på sätt och vis också utan
stöd från lagstiftningens sida. Det finns många enskilda frågor
som professor Brækhus behandlat i sitt anförande som kanske
kunde lösas genom att stifta en särskild lag rörande leasing-
verksamheten.

Med beaktande av lagstiftningens nuvarande tendens att skydda
den svagare parten, kunde det kanske även vara nödvändigt att
i lagen upptaga stadganden som skulle definiera hyrestagarens
ställning. Enligt min uppfattning är situationen för leasing-verk-
samhetens del i de nordiska länderna sådan att en gemensam
nordisk lagstiftning på detta område väl kunde vara på sin plats.
Det råder ju redan i detta nu mellan de nordiska leasing-finansi-
eringsbolagen ett rätt långtgående samarbete, i synnerhet när det
gäller utredningen av juridiska frågor.

Det viktigaste kravet som enligt min mening bör ställas på den
kommande lagstiftningen är att leasing-verksamheten där klart
måste erkännas som en egen självständig verksamhet, som tydligt
skiljer sig från avbetalningsköpet och är avsedd att hållas skild
från den. Lagstiftningen bör utgå från att varje lands finansi-
eringssystem även i det nu ifrågavarande avseendet bör kunna
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erbjuda en användbar lösning for företagarnas behov. Att under-
stöda företagarna även i denna form är av betydelse med tanke
på den ekonomiska tillväxten.

Trots att jag inte lovade gå in på detaljer, måste jag ändå
beröra en sådan, nämligen äganderättsförbehållet. Vilken prin-
cipiell ställning bör vi intaga till detta när vi granskar leasing-
avtalen och i synnerhet f inancial-leasingen ? Det faktum att
äganderätten tillhör leasing-bolaget har ansetts vara en om-
ständighet som försvarar hyrestagarens borgenärers ställning. Hur
borde man ställa sig till denna omständighet ?

Om vi nu närmast tänker på financiell leasing så låt oss antaga
t. ex. att det företag som hyrt maskinen gjort konkurs. Borgenä-
rerna söker sina fordringar ur boet. Den förhyrda maskinen tillhör
inte konkursboet utan leasing-bolaget. Företagets verksamhet har
upphört. Tillgångarna och skulderna är de de är. Ur borgenä-
rernas synpunkt sett kan det naturligtvis sägas att det skulle
vara förmånligt för dem om man för att tillfredsställa deras krav
på något sätt kunde komma åt den förhyrda maskinen. När de
ser tilbaka synes det lätt för borgenärerna att påstå att ägande-
rättsförbehållet för maskinen har gjorts till förfång för dem.
Låt oss analysera situationen litet noggrannare. Låt oss i tan-
karna förflytta oss till den tidpunkt då leasing-avtalet ingicks, då
allt ännu utvecklades i positiv riktning för företagets del. Maski-
nens säljare, köparen, d.v.s. leasing-finansieringsbolaget och hyres-
tagaren hade alla de motiv som jag nämnde i början av mitt
anförande för att få till stånd transaktionen. Den kunde dessutom
förverkligas endast på alla de villkor som ett organiserat leasing-
förfarande förutsätter. Om säljaren inte hade fått kontant betalt
eller leasing-bolaget äganderätt till maskinen eller företaget ma-
skinen till sitt förfogande skulle det inte ha blivit något av
affären. Om leasing-avtalet inte hade ingåtts och verksamhets-
planen som en följd därav hade gått om intet, skulle borgenärernas
ställning knappast ha förbättrats. Dessutom bör man komma ihåg
att om bakgrundstanken skulle vara att i samband med leasing-
förfarandet skada borgenärerna, skulle detta ju betyda att före-
taget redan på förhand erkändes förlora kampen och då vore det
bäst att något leasing-avtal inte alls ingås. Man bör också taga
i beaktande att företagets borgenärers liksom även skuldernas
sammansättning vanligen förändras rätt snabbt. Det förhållande
som råder då leasing-avtalet ingås existerar inte längre när den
eventuella konkursen inträffar. Både skulderna och borgenärerna
har åtminstone delvis förändrats. Man bör ännu komma ihåg att
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varje borgenär bedömer kredittagarens situation individuellt med
beaktande av å ena sidan de fördelar kreditgivningen medför, som
t. ex. den ökning av den egna försäljningen som uppstår vid be-
viljandet av varukredit och, å andra sidan, de risker som alltid
sammanhänger med kreditgivningen. Den förhyrda maskmen ingår
inte i kredittagarens balansräkning och kan således inte vilseleda
en omsorgsfull kreditgivare genom att ge en vackrare bild av
kredittagarens ekonomiska ställning.

Vad sedan det förhyrda föremålet beträffar då företaget gjort
konkurs, är självfallet dess återförsäljningsvärde å ena sidan och
dess vidare använding å andra sidan faktorer som förtjänar att
beaktas. Var och en som handhaft skötseln av konkursbon och
försäljningen av begagnade maskiner vet vilka svårigheter detta
medför och hur deras pris nästan utan undantag understiger de
bokföringsvärden konkursbolaget uppgivit. Uppfattningen att ma-
skinen kanske skulle besitta ett betydande ekonomiskt värde ut-
över det bokföringsvärdet utvisar håller således inte i allmänhet
streck. Om det förhyrda föremålets hyra motsvarar det slitage
och den föråldring som sker under föremålets livstid, är leasing-
avtalets inverkan på borgenärernas ställning hela tiden så gott
som neutral. Deras ställning varken försämras eller förbättras.
Leasing-bolaget åter har samma svårigheter som konkursboet då
bolaget önskar sälja den begagnade maskinen, som det kan vara
svårt att hyra ut på nytt. Om konkursföretagets konkursbo för-
söker sälja egendomen som ett aktivt företag, ligger förfarandet
även i leasing-bolagets intresse, förutsatt att den nya företagaren
är sådan att han kan förutsättas fullgöra sina förpliktelser och
således kan erlägga en tillfredsställande hyra för maskinen åt
leasingj-bolaget. Leasing-bolagets äganderätt till maskinen utgör
sålunda inte i praktiken något hinder för ett godt realisations-
resultat i och med att företagandet säljs som aktivt.

Frågan om äganderättsförbehållets inverkan ur hyrestagarens
borgenärers sypunkt sett kan också anses avse den ekonomiska
synpunkten. Om vi utelämnar möjligheten att företagets nya
verksamhetsidé med tanke på marknadsläget eller andra dylika
omständigheter varit oriktig och att förverkligandet av den och
hyrningen av maskinen varit orsaken till att företaget gått over
ända, kan det rent allmänt sägas att hyrandet av en ny anlägg-
ning i de flesta fall indirekt stärker företaget och borgenärernas
ställning. Ett framåtskridande och produktivt företag är i alla
fall för borgenärerna den säkraste och angenämaste garantin för
att de på överenskommet sätt erhåller betalning för sina tillgodo-
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havanden. Erfarenheterna av leasing-verksamheten är i Finland
ännu altför ringa, men redan nu ser det ut som om endast en
försvinnande liten del av de företag som ingått leasing-avtal
skulle råka i krissituationer. Det skulle således verka som om
leasing-finansieringen verkligen skulle ha sin uppgift när det gäl-
ler att understöda och öka den ekonomiska aktiviteten.

Med det ovan anförda har jag således önskat betona att varje
enskilt leasing-finansieringsavtal bör betraktas som en helhet
ända från början och leasing-verksamheten som sådan mot bak-
grunden av den uppgift den anses ha i samhället. Det faktum
att hyresobjektet stannar i leasingbolagets ägo är hela leasing-
systemets grundförutsättning. Betydelsen av denna omständighet
bör inte underskattas vid förberedandet av den kommande lag-
stiftningen.

Vicehäradshövding OLAVI WARMEM A A, Finland:

Som representant för ett finskt financial-leasing bolag ville jag først
och främst framhålla att dr. Ermas uppfattning om förhållandet mellan
leasingen och avbetalning-sbandeln bättre än professor Brækhus upp-
fattning motsvarar vår egen. Financial-leasing verksamheten uppfattas
inte i Finland som ett sätt att kringgå avbetalning&handeln.

Överallt, i synnerhet i Europa, bedrives financial-leasing dock enligt
principer som något avviker från varandra, så även i de nordiska
lärvclerna. För att avhjälpa denna brist och för att förenhetliga verk-
samheten, samt för att få till stånd likalydanade avtalstexter, har
representanter för alla de nordiska ländernas leasingbolag samlats
några gånger till gemensamma möten. Avsikten med detta samarbets-
organ är otvivelaktigt även att få till stånd en enhetlig leasinglag.
Det existerar veterligen inte ännu någon särskild lagstiftning rörande
financial-leasing verksamheten annat än i Belgien och Frankrike. Efter
lagstiftningen har leasingverksamheten ökat i de här länderna mycket
starkt.

Till den så kallade rena leasingens principer hör knappast att fordra
säkerhet. Då emellertid speciellt de mindre företagens kalkylering rätt
ofta kan vila på en synnerligen osäker grund, har vi i Finland för att
lösa denna fråga tillämpat två metoder, av vilka den vanligaste är
den så kallade åt er köpsförbindels en som ingås med säljaren, Detta
betyder att säljaren genom ett separat avtal förbinder sig att till ett
visst pris inlösa den förhyrda maskinen ifall hyresavtalet av en eller
annan anledning skulle upphävas.

I de fall då uppgörandet av en återköpsförbindelse av någon anled-
ning inte är möjligt, men där någon form av säkerhet dock anses
nödvändig, är hyr estagaren skyldig att ställa en 30 procents säkerhet.
En säkerhet av denna storlek har vi på basen av erfarenheter konsta-
terat vara tillräcklig.
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Jag vill dock framhålla att frågan om säkerhet får sekundär bety-
delse då leasingverksamheten utvecklas.

Särskilt hoppas jag att vi följande gång i Helsingfors kunde få höra
ett föredrag om factoring-verksamheten som just nu också är mycket
aktuellt bland finansieringsformerna och som enligt min uppfattning är
ett mycket svårare juridiskt problem än leasing.

Professor JAN HELLNER, Sverige:

Herr Ordförande.

De siffror som vi har hört vittnar kanske inte om att leasing för
närvarande skulle ha så stor ekonomisk betydelse, men uppgifter från
andra håll pekar på ökad vikt. Jag läste nyligen i Economist att de
stora flygbolagen allt mera går över till att finansiera sina förvärv av
flygplan genom leasing i stället för att köpa dem. Dessa förvärv går
bokstavligen på hundratals miljoner kronor, och skälet till att man
använder denna förvärvsform är att leasingföretagen kan erbjuda
bättre finansieringsmöjligheter än vare sig producenterna eller flyg-
bolagen själva kan. Inför denna utveckling har man anledning att be-
tvivla att leasing bör betraktas som ett alternativ till avbetalningsköp.
Man bör ej heller glömma den form av leasing som användes för
exempelvis förvärv av datamaskiner. Där är det tillverkarna som upp-
låter maskinerna genom leasing, men avtalen har trots detta avsevärda
likheter med dem vid financial leasing. En likhet består i de långa
avtalstiderna. Man har bastider från ett upp til fem år under vilka
avtalen inte kan uppsägas.

Jag hade tänkt uppehålla mig vid kärnfrågan, dvs. betalningstiden
och tiden för avtalet, och bortse från frågor om risken för godset,
befogenheter vid fel i godset o. dyl.

Professor Brækhus talar om avbetalningsköpen med ägareförbehåll
som om de vore den enda variant av köp som kommer i fråga vid en
jämförelse med leasing. I varje fall när det gäller svenska förhållanden
har man skäl att göra en viss precisering. Vad menar vi med av-
betalningsköp ? I första hand typiska avbetalningsköp i trängre mening,
vilka i Sverige juridiskt kännetecknas av att det ingås ett särskilt
avbetalningskontrakt för vilket ett formkrav gäller. Kontraktet skall
bl. a. uppta kontantpriset och avbetalingspriset samt vara underskrivet
av köparen. Om detta krav är uppfyllt kan säljaren få handräckning
för återtagande av godset om köparen ej betalar. Detta är en stor
fördel för honom, och det ger dessa avtal en särställning. Avtalen
motsvarar vad man i ekonomiska och statistiska sammanhang brukar
förstå med avbetalningsköp. Sedan har vi alla andra avtal som formellt
faller under lagen om avbetalningsköp. De är mycket talrika, såsom
de skandinaviska lagarna om avbetalningsköp är skrivna. De flesta fall
av förvärv av maskiner m. m. finansierade genom leverantörskrediter
torde höra inom denna kategori. I standardkontrakten för leveranser
av maskiner m. m. brukar finnas ägareförbehåll. När det vidare är
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avtalat, att betalningen skall ske i rater efter det att leverans skett,
är förutsättningarna för tillämpning av lagen om avbetalningsköp givna.
Säkerligen räknar inga andra än jurister dessa avtal som avbetalnings-
köp. Det kan ej råda någon tvekan om att lagen om avbetalningsköp
passar mycket illa på avtalen om leverantörskredit. Parterna själva
tänker säkerligen ej på att avbetalningsköplagen är tillämplig. Det är
nog bäst så, därför att skulle man tillämpa denna skulle det kunna
uppstå egendomliga resultat. Jag kan nöja mig med att nämna ett,
nämligen att skiljeklausuler blir ogiltiga, såsom framgår av 17 § andra
stycket lagen om avbetalningsköp.

Ser man problemet de lege ferenda mera i stort, är den första
reform man skulle önska, att föra bort de typiska leverantörskrediterna
från lagen om avbetalningsköp. Professor Brækhus har varit inne på
en sådan tanke, han har menat att man borde gå efter köpareföre-
tagets storlek el. dyl. Det finns säkert också andra möjligheter.
Därmed skulle man också vinna resultat av betydelse även för leasing.
Man skulle inte behöva riskera at leasing-avtalen skulle kunna be-
traktas som en form av avbetalningsköp i egentlig mening, och man
skulle inte behöva diskutera, orn det vore kringgående av lagen om
avbetalningsköp att tillämpa bestämmelser som är karakteristiska för
leasing. Den finansieringsform som man hade anledning jämföra
leasing-avtalen med skulle vara leverantörskrediterna.

Detta skulle också ha den fördelen, att man kunde hoppas på att
från leasing-avtalen försvann de klausuler som finns där nu och som
tydligen har till främsta uppgift att hindra, att avtalen betraktas som
avbetalningsköp. Jag tänker särskilt på de klausuler enligt vilka efter
den avtalade legotidens utgång hyran nedgår till 1/12. Det framgår
tydligt av professor Brækhus' avhandling att just dessa klausuler är
de verkliga stötestenarna. När man vill visa att leasing-avtalen är
oförmånliga för de företagare som begagnar sig av dem, kommer man
ständigt tilbaka till dessa klausuler.

Jag tror emmelertid inte, att huvudskälet till att de som utformar
leasingavtalen försöker undvika, att de kan betraktas som avbetal-
ningsköp, är att de är rädda för de tvingande reglerna om avbetal-
ningsköp. De är snarare angelägna om att avtalen överhuvud ej skall
kunna betraktas som köp. Betalningarna skal inte vara betalning av
en köpeskilling utan de skall vara betalning av lega, osv. Vi har redan
diskuterat detta, och jag behöver ej ta upp saken ånyo. Men det visar,
att förhållandet till lagen om avbetalningsköp blott är en ganska be-
gränsad sida av problemet om leasing-avtalen.

Jag skulle vilja säga några ord om en annan fråga, nämligen hur
man skal se på att leasing begagnas t. ex. för privatpersoners köp
av bilar. Detta är en möjlighet som professor Brækhus flera gånger
kommer in på. Det skulle säkerligen vara att betrakta som ett illegi-
timt bruk av leasing under nuvarande förhållanden. Problemet tycks
inte vara aktuellt i de skandinaviska länderna, men det kanske blir.

Skulle detta problem aktualiseras, kommer man in på ett mycket
vidare problemfält, där det säkerligen är behov av lagstiftning. Leasing
skulle då bli en variant av de talrika avtalsformer som har samma
ekonomiska funktion som de egentliga avbetalningsköpen men som av
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olika skäl ej kommer in under lagen om avbetalningsköp. I Sverige
har vi bl. a. «låneköp» och «köplån». Professor Henrik Hessler har
skrivit om dessa i festskriften till Hjalmar Karlgren för några år
sedan. Vill man beakta dessa avtalsformer, inklusive leasing till pri-
vatpersoner, och mera allmänt skydda konsumenterna när de gör för-
värv på kredit, kommer man in på ett mycket vidsträckt område.
Man behöver ej blott tänka på att utsträcka skyddet för konsumenterna
till andra transaktioner än avbetalningsköpen, utan framför allt
måste man tänka på att skydda konsumenterna i andra avseenden än
de där lagen om avbetalningsköp ger skydd för närvarande. Ser man
saken på detta sätt finner man att våra regler om konsumentkredit-
skydd i lagen om avbetalningsköp är mycket begränsade. Ett mycket
mera konsekvent och genomtänkt skydd finner man i den amerikanska
Uniform Consumer Credit Code. Denna lag tar upp ett stort antal
frågor som alla har att göra med konsumenternas behov av skydd vid
förvärv på kredit. För att genomföra ett skydd för konsumenter, som
är lämpligt också om leasing skulle begagnas för konsumentförvärv,
tror jag att den approach som Uniform Consumer Credit Code be-
gagnar är den rätta.

Preceptor JACOB SUNDBERG, Sverige:

Jag har med mycket stort intresse tagit del av den här diskussionen
och professor Brækhus utmärkta avhandling, men det är några as-
pekter här, som jag finner utelämnade och som jag skulle vilja rikta
er uppmärksamhet på. Ur min synpunkt sett så är nämligen detta i
grunden en rent topologisk fråga. Det är ju så att vi utgå från en
fundamental begreppsapparat. Vi har begreppen äganderätt, vi ha be-
greppen nyttjanderätt osv. Dessa äro alltså bitar i systemet. Det är
rena bitar och om vi kastar blicken framåt, så måste dessa bitar
hållas rena, därför att inom nästa generation så måste de kunna matas
i datamaskin och datamaskinen kan endast ta emot rena bitar.

Det var bankerna som för någon dekad sedan hittade på det här
leasing-systemet. De må ha hittat de rena bitarna —• eller i varje fall
vad de antagit har varit rena bitar. De ha satt dem i bruk i detta
systemet leasing. När man läser Brækhus' avhandling, och jag hänför
mig då särskilt till sidan 31, så finner jag att Brækhus ifrågsätter
bitarnas utseende. Så till vida är detta ingen nyskapelse att det här
ifrågasättandet har ju förekommit mycket lång tid i och är i någon
mån karakteristiskt för nordisk rättssyn. Men jag kan icke underlåta,
att fästa er blick vid hur det blir med dessa resonnemang, om man
anlägger det topologiska synsättet och förutsätter att bitarna ska
vara skäligen enhetliga och oföränderliga, även om man flyttar dem
från det ena området til det andra. Norska är et käckt, friskt och
vackert språk, som jag tyvärr inte behärskar, varför jag måste be om
ursäkt för det sätt varpå jag maltraiterar det, men jag ska i alla fall
läsa upp för er hur det skrivs här. Samtidigt vill jag då att ni fästa
tankarna vid hur detta ter sig, om man överför det till den andre leien,
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dvs. hyra av fast egendom. Så här säger Brækhus i sista stycket på
sidan 31: «For det annet, selv under forutsetning av at kontraktens
bestemmelse om fortsatt leie blir opprettholdt fullt ut, kan det settes
et spørsmålstegn, frågetecken, ved leasingselskapets eiendomsrett. De
eierbeføyelser som selskapet har er ytterst begrenset og alle tar sikte
på å sikre leiebetalingen. Så lenge leieren betaler det han skal er
selskapet helt avskåret fra å foreta faktiske eller rettslige disposisjoner
over leiegjenstanden. Leieren kan vanligvis forlenge leieforholdt så
lenge han ønsker det.» Var och en, som åtnjuter privilegiet att vara
hyresgäst i Sverige, känner ju till att hyresgästen enligt den nya
sociala lagstiftningen kan förlänga sitt hyresförhållande precis hur
länge han önskar det! Sedan sägs det «det vil vel ofte bety at han
beholder leiegjenstanden til det er utbrukt». Det beror på litet hur man
bygger hus, men med den nya arkitektoniska given så skall ett hus ju
inte hålla mer än 2—3 generationer och besittningsskyddet torde hålla
lika långt ut! Sedan säger han vidare «til dette kommer at leasing-
selskapet normalt fraskriver seg alle de byrder og förpliktelser som
vanligvis følger eierverdigheten». Så er ju också förhållandet på fastig-
hetsmarknaden, åtminstone i Stockholm, men jag föreställer mig att
det är ganska lika i större städer även på annat håll. Lagstiftningens
problem är ju att tvinga fastighetsägarna att hålla kvar några för-
pliktelser: de vill ju så gärna, eftersom deres faktiska dispositionsrätt
i alla fall har tagits ifrån dem, friskriva sig från flertalet av för-
pliktelserna beträffande fastigheten. Det får de inte. Vi har särskild
tvingande lagstiftning som hindrar dem därifrån, men de vill. Sedan
sägs det också att «selskapet bærer ikke risikoen for gjenstandens
hendelige ødeleggelse». Ja, beträffande det — låt mig utveckla det
muntligt — vill jag erinra att i det hyresreglerade samhället, sådant
det i varje fall utformats där hemma, är det ju på det viset att på
grund av frysningen av hyrorna så ligger fastighetsägarvärdet — för
att nu ta ett exempel som jag själv upplevt — vid, skall vi säga 1 milj.,
med hyresgäster i fastigheten och med hyresskydd. Sedan kan då
fastigheten köpas av någon, och eftersom hyresgästerna har hyres-
skydd så får han köpa ut dem. I en fastighet av den typen jag har i
tankarna, så kan det beräknas kosta en ca. 350 000, -dvs, att innan
tomten är tom är fastighetsägarvärdet uppe i ungefär 1 350 000. Om
han lyckas få fastigheten tom och lyckas få bort huset med hyres-
gästerna och alltsammans, då skall han också skaffa sig ett rivnings-
tillstånd vilket ju har gjort det hela litet dyrare numera. Då springer
fastighetsvärdet upp till ca. 2 milj. När han sedan rivit och lyckats
bygga upp ett nytt hus, då kan han räkna med å få ett fastighets-
värde på ca. 2,5 milj. Det är ju klart att under sådana förhållanden,
om man applicerar detta på uttalandet här att man «bærer risikoen for
gjenstandens hendelige ødeleggelse», så kommer tankarna i en viss för-
villelse. Sedan säger Brækhus ochså «det har ikke det vanlige eieransvar
for skade som gjenstanden volder». Jag fattar det där såsom en
allusion till ansvaret för bristfälliga anordningar inom fastighets-
rätten. Hurvida skall mann friskriva sig ifrån det ansvaret är väl en
diskutabel fråga. Man står ju som oftast inte i kontraktsförhållande
till den som drabbas av att det faller ner någon gesims i hovudet på
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vederbörande eller någonting sådant. Och heller icke, säger Brækhus
då avslutningsvis, «en vanlig eiers utleiers misligholdsansvar». Det är
väl felansvaret dom åsyftas här. Där vill jag ju endast erinra om vad
som åtminstone jag kom fram till vid mina forskningar kring fel i
lejt gods, nämligen att legogivarens felansvar i form av bevarings-
plikt ej var annat än en reminiscens av romarrättens uti frui. Det
kan alltså sägas vara skälig.en arbiträrt att lägga normaliteten just på
den punkten.

Sammanfattningsvis menar jag med det nu sagda att om man accep-
terar ett resonemang av den typ Brækhus framför så drabbas man
av svårartade frågeställningar beträffande hur man ska beskriva de
juridiska förhållandena vid hyra av fast egendom. Detta har gjort att
jag ställt mig något tvekande till det atopologiska metodiska grepp
som Brækhus använt.

När jag ändå har tagit mig upp i talarstolen så vill jag ju också
fästa uppmärksamheten på en ur min synpunkt beklämmande passus,
som har insmugit sig i not 41 där det vill förefalla som om jag skulle
gjort mig skyldig till något så illa som ett tankefel när jag skrev ihop
mitt verk. Jag vill här endast påpeka att detta tankefel går att åter-
föra på frågan huruvida man vågar anta att Högsta Domstolen hemma
i Sverige skulle verkligen våga ge sig på att tillämpa avbetalnings-
lagen på ett av de kontrakt som exempelvis SAS kan träffa med
någon amerikansk flygplansförsäljare eller som två rederier träffer
med varandra. Jag har ifrågasatt det men jag är naturligtvis med-
veten såsom vanliga medborgare att Högsta Domstolen har alltid rätt,
oavsett hur de finner, och att min prognos här kan vara felaktig. För
det fallet att den är felaktig så förefaller slutbiten av resonnemanget
fortfarande vara tillämpligt. Dessutom så vill jag påpeka att, även
om man accepterar mina något löst skisserade synpunkter på var
gränsen för avbetalningsköpslagen går, så återstår det likväl vissa
fall som ändå faller utanför. Även där man kan tillämpa leasing. Jag
vill peka på årsförhyrningen av bilar, som i de år, då jag skrev ihop
det där, fortfarande var en aktualitet, ehuru de sedemera har mist sin
aktualitet av ekonomiska skäl som jag icke behärskar.

Banksjef, dr. jur. SJUR LINDEBRÆKKE, Norge:

Det er med meget stor interesse jeg har studert professor Brækhus
fremstilling, og jeg er også meget glad for at dette emne er kommet
opp til behandling her på dette nordiske juristmøte. Jeg tror som
professor Brækhus nevnte i dag, at vi iallfall for Norges vedkommende
her på leasing-feltet befinner oss på det eksperimentelle plan og at
de spørsmål som reiser seg vil bli stadig mere aktuelle i tiden som
kommer.

Det er de prinsipielle synspunktene som jeg for mitt vedkommende
er opptatt av. Min konklusjon kommer til å bli en henstilling om å
overveie om ikke de problemer i forbindelse med leasing som er reist
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her, bør vurderes i forbindelse med et reformarbeide når det gjelder
loven om avbetalingskjøp.

Når det gjelder de juridiske synspunkter som Sjur Brækhus har
lagt frem, kan jeg i det vesentligste og i resultatet erklære meg enig
med ham.

Når det gjelder et fremtidig reformarbeide er der et hensyn som
det ligger meg sterkt på hjertet å få bringe frem her i dag, — og jeg
håper det ikke skal føre til noen avsporing av diskusjonen. Det er hva
man kunne kalle — og som Sjur Brækhus kaller det — det offentlig-
rettlige synspunkt, mere bestemt det pengepolitiske synspunkt. Jeg tar
mitt utgångspunkt i følgende utalelse fra professor Brækhus' avhand-
ling, jeg siterer: «I efterkrigstiden har imidlertid reguleringsforskrifte-
nes offentlig-rettslige side vært helt dominerende. Regulering av av-
betalingshandelen er blitt et penge- og kredittpolitisk virkemiddel. I en
opphetet økonomi med et stort konsum vil en heving av minste kon-
tantsum og eventuelt en reduksjon av lengste avdragstid virke som en
bremse. For en rekke potensielle kjøpere er det umulig å oppfylle de
nye krav og omsetningen går ned.»

Det er helt riktig, disse konjunkturpolitiske synspunkter har i høy
grad preget diskusjonen om disse spørsmål også hjemme i Norge i
etterkrigstiden. Vi har jo opplevet i Norge som i andre land nettopp
en situasjon med en såkalt press-økonomi, og hvor det derfor har
vært aktuell politikk å forsøke å dempe ned etterspørsel, omsetning,
tildels produksjon på visse områder, for dermed å frigjøre arbeidskraft
i et opphetet arbeidsmarked, ved bl. a. å regulere avbetalingshandelen
gjennom regulering av kontantkravet og avdragstid.

Dette å vurdere avbetalingshandelen, og antagelig også nå og i frem-
tiden leasing, ut fra konjunkturpolitisk synspunkt, er ikke noe nytt.
Og jeg synes det er historisk ganske interessant å minne om vur-
deringer som gjorde seg gjeldende på dette område under et ganske
annet konpunkturbilde, nemlig i 30-årene da man jo opplevet i en rekke
land den helt motsatte situasjon, — så langt fra en opphetet økonomi,
— arbeidsledighet, sviktende omsetning, sviktende produksjon.

Danmarks professor Ross var og er en ivrig forsvarer av avbetalings-
handelen, og han skrev i 1935 følgende: «Ikke minst i en tid som denne,
der sukker efter omsetning og ekspansjon, bør man ikke kimse ad
konsumkredittens muligheter. Den er istand til å sette liv i tingene, og
det er det vi i første rekke behøver. Den motstånd der ofte møter av-
betalingen, bunder selv hos fremstående jurister ofte i en viss små-
borgerlig ideologi om kontantkjøpets «hederlighet». Men hele vårt
produksjonsmaskineri er idag bygget opp på kreditt, klingende mynt
er en luksus, kreditering, notering og clearing av alle arter det daglige
livs kår.» — Ja, det gleder unektelig en bankmann å lese dette —.
«Forferdelig ville verden se ut om vi virkelig effektuerte det «heder-
lige» kontantprinsipp og ydelse og motydelse først utvikledes når part
og motpart hver stod parat til samtidig ombytning. Men konsumsjonen
er blott produksjoens fyllbyrdelse, det hele er ett apparat der ikke
lar seg adskille i to selvstendige -dele, konsumkreditten er kredittsy-
stemets konsekvente fullendelse.»

Og vår kjære feiles venn professor Arnholm, dette møtes president,



236 Sjur Lindebrække

skriver i 1933, jeg siterer: «Den krise vi nu lever i, beror jo først og
fremst på de abnormt økende produksjonsmuligheter som er skapt
ved de siste års tekniske fremskritt. Det store lyspunkt i den mørke
situasjon skulle vel nettopp være det at det er skapt muligheter for
en slik høyning av den almindelige levestandard at man for noen år
siden ikke turde drømme om det.»

Det er interessant også på dette felt å konstatere hvilken total end-
ring som har funnet sted av konjunkturbildet gjennom disse 30—35 år.

Vi har da opplevet i den nåværende situasjon regulering av av-
betalingshandelen ut fra det stikk motsatte konjunktursynspunkt med
sikte på å dempe ned den opphetede økonomiske aktivitet. Hvorledes
er nå dette skjedd? Det sier professor Brækhus — jeg siterte ham
i sted — «i efterkrigstiden har imidlertid reguleringsforskriftenes
offentlig-rettslige side vært helt dominerende.» Men for at ikke pro-
fessor Brækhus og andre skal bli misforstått, vil jeg jo da minne om
at denne offentligrettslige regulering har slett ikke skjedd i første
rekke ved offentlig-rettslige inngrep i avbetalingshandelen. Såvidt jeg
husker, er der i de siste ti år kun én gang foretatt en slik regulering
av betydning. Det var da kontantkravet ble reist for de fleste varers
vedkommende fra 25 til 35 %, med virkning fra 1. april 1967. Regu-
leringen er skjedd på en annen mate, og først og fremst derved
at myndighetene meget sterkt og inntrengende har henstillet til kre-
dittinstitusjonene, og da først og fremst forretningsbankene, å holde
tilbake kredittgivningen når det gjelder avbetalingshandel. Bankene har
da opplevet å måtte stå til rette år etter år fordi de ikke i tilstrekkelig
grad har fulgt denne henstilling. Vi kan da stille det spørsmål, hvorfor
har ikke myndighetene brukt den adgang de har til direkte reguleringer
av kontantsum og avdragstid? Jeg tror forklaringene er mange, jeg
tror bl. a. det har en nokså enkel politisk side. En begrensning av
avbetalingshandelen går ut over store befolkningsgrupper som har
adskillig politisk interesse, ikke minst i disse dager i vårt eget land
foran et stortingsvalg. Og da kan det være nokså fristende for en
sittende regjering å bruke nettopp bankene som scapegoats i denne
situasjon.

Det er til slutt enda noe som jeg gjerne vil få lov å understreke.
Nettopp ut fra de offentlig-rettslige synspunkter tror jeg det begynner
å bli en alminnelig oppfatning at man skal være overordentlig varsom
med å bruke reguleringen av avbetalingshandelen som pengepolitisk
virkemiddel. Den er ikke et særlig egnet middel. Der hvor den brukes
innenfor de spesielle felter, selektivt, der slår den hårdt ut. Om man
begrenser f. eks. salget av TV-apparater, kjøleskap, vaskemaskiner,
så slår den hårdt ut, men noen generell pengepolitisk dempende effekt
tror jeg ikke den får. Og den fører til åpenbare skadevirkninger på
mange mater, både når det gjelder mulighetene for planlegging, ra-
sjonell produksjon og rasjonel omsetning innenfor de felter som den
rammer.

Det ble nedsatt i England for noen år siden en pengepolitisk komité,
Radcliffe-komitéen. Jeg har lyst til å sitere noen linjer fra den. «There
may thus be times when the authorities will be justified in using
higher purchase controls for a quick effect, while the influence of other
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measures in working through. But apart from special cases of this
kind, they should be reluctant to use these controls for operating on
the general economic situation.» Og den penge- og kredittpolitiske
komité som ble oppnevnt her i vårt land i 1960, og som avga en over-
ordentlig omfattende, grundig og tankevekkende innstilling i 1964, sier
nettopp om dette følgende: «Regulering av aktivitetsnivået gjennom
avdragshandelen vil kunne slå forholdsvis sterkt ut i etterspørselen og
produksjonen innen få sektorer av næringslivet, og vil kunne skape
store problemer innenfor disse sektorer. For ikke å skape for store
vanskeligheter for disse brans jer bør reguleringen av avdragshandelen
foretas med varsomhet. Regulering av avdragskredittene bør derfor
ikke bli et alternativ til penge- og kredittpolitiske tiltak av generell
karakter, men bare et supplement til disse.»

Jeg er helt enig i denne vurdering.
Herr dirigent, min konklusjon blir en henstilling om å overveie om

ikke de problemer som professor Sjur Brækhus har lagt frem for oss
i sin avhandling her i dag, på leasingfeltets område, naturlig bør bli
gjenstand for en vurdering, i forbindelse med en reform av lovgivningen
på avbetalingshandelens område. I dette reformarbeide må også den
offentlig-rettslige, den pengepolitiske siden av saken komme inn i
bildet. Disse hensyn er allerede til en viss grad trukket inn i de lov-
endringer vi har fått. Det henvises til dem i premissene, men ikke på
en så omfattende, grundig og gjennomtenkt mate som er helt nød-
vendig. Vi står her overfor sentrale problemer som naturlig hører
hjemme i og bør stimulere til en rasjonell fremtidslovgivning på dette
feltet.

Bankdirektören GUNNAR HENRIZ, Sverige:

Jag har tidligare i olika sammanhang haft förmånen att diskutera
leasing med professor Brækhus och jag vill gärna uttala min stora
respekt för hans skarpsinniga och belysande referat och föredrag om
leasing. I mångt och mycket delar jag professor Brækhus' upp-
fattningar och uttalanden men på vissa punkter så vill jag framföra
några avvikande synspunkter eller i vart fall kompletteringar.

Jag utgår då huvudsakligen från svenska förhållanden, där man
— såvitt avser kundorienterad financial leasing — har ett mindre an-
tal bankanslutna leasingbolag som hovudsakligen arbetar med leasing
av maskinell utrustning och inventarier till rörelseidkare och offent-
liga myndigheter; alltså inte t. ex. konsumtionsvaror till privat-
personer. Vid utformningen av dessa svenska leasingbolags stardard-
avtal —• alltså leasingkontrakt mellan leasetagaren, d.v.s. hyres-
mannen, och leasingbolaget respektive i förekommande fall köpe- och
återköpsavtal mellan leasingbolaget och leverantören — har samråd
skett mellan de svenska leasingbolagen. I stort sett lärer deras
standardavtal överensstämma men eftersom avvikelser kan förekomma

— och inte bara i rena detaljer — så utgår jag ifrån de standard-
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bestämmelser som det med Skandinaviska Banken samarbetande
leasingbolaget Skaba Leasing AB. använder.

I inledningen till referatet säger professor Brækhus att både vid
avbetalningsköp och leasing får köparen/hyrestagaren rätt att bruka
objekten så länge han vill. Beträffande leasing är så inte förhållandet
i Sverige, där t. ex. i nyssnämnda leasingbolags standardavtal före-
skrivs att utan särskild överenskommelse får leasingtiden inte för-
längas utöver minimi-eler basperioden med mer är 10 år. Orsaken där-
till är att leasingbolaget principiellt inte vill stå som ägare till allt-
för gamla och med tiden kanske «farliga» maskiner etc. och att denna
ökade risk kanske inte tillfredsställande kan täckas bort genom för-
säkringar.

Månadshyran/leasingavgiften — uttryckt i procent av leasingobjek-
tets inköpspris — är givetvis beroende av bl. a. leasingbolagets egna
kapitalanskaffningskostnader — inte minst avhängigt av den till Riks-
bankens diskonto relaterade kapitalräntenivån — samt riskbedöm-
ningen. I Sverige uppgår för närvarande månadshyran vid 5-årsavtal
(avtalen är alltså i allmänhet på 3, 4 eller 5 år) till 2,37 %, vilket vid
degressiv ränteberäkning ger ca. 16 % effektiv ränta på leasingbo-
lagets i objektet investerade kapital. Eftersom de procentuella må-
nadshyrorna vid mycket stora affärer är lägre, och de mycket stora
affärerna blir allt vanligare, så kan leasingbolagets medelförräntning
uppgå till ca. 13 %. Och denna ränta ska täcka dels leasingbolagets
egna upplåningskostnader — och är de större än bankernas ränte-
kostnader för den traditionella inlåningen — och varierar från tid till
annan och beror naturligtvis inte av varje särskild affär, dels admini-
strations- och hyreskostnader, dels riskpålägg (och leasingbolagen tar
större kreditrisker än bankerna och riskbedömningen är givetvis inte
heller ensartad för varje separat kund) och slutligen skall också affären
helst ge någon vinst. Jag tror nog att inom avbetalningshandeln
ligger påslagen genomsnittligt en del högre, trots att kunden där har
att prestera en inte ringa kontantbetalning och trots att avbetalnings-
tiden, amorteringstiden, normalt är avsevärt kortare än leasing-
perioden.

Till skilnad mot i Norge gäller i Sverige vanligen att leasingavtalet
—• om kunden, leastagaren, inte säger upp avtalet automatiskt för-
längs med ett år i taget efter utgången av basperioden. Leasingbolaget
har i de svenska fallen ingen motsvarande uppsägningsrätt.

I och för sig så är det riktigt som professor Brækhus säger någon-
stans i referatet att förlängningshyran (och den förlängningshyran,
årshyran, motsvarar under förlängningsperioden en månadshyra under
basperioden) är ett rent netto för leasingbolaget. Och motsvarande
gäller om leasingsavtalet inte förlängs, då ju leasingbolaget kan genom
försäljning av objektet — om det då har något egentligt marknads-
värde — gottgöra sig restvärdet. Med hänsyn til konkurrenssituationen
är dock prissättningen av leasingfinansieringen sådan, att vinstmargi-
nalen för basperioden är ganska smal i förhoppning att något plus-
värde skall framkomma vid förlängning av leasingavtalet eller vid
försäljing av godset vid basperiodens slut. Det resonemanget förut-
sätter givetvis att leasinghyrorna är så att säga «riktigt» satta med
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hänsyn till de totala intäterna och kostnaderna. Om ej så lärer kon-
kurrensen snart framtvinga en justering.

Det finns, såvitt jag vet, inte någon formell förköpsrett för kunden
hos svenska leasingbolag, utan i stället har nian där sagt att leasing-
bolaget skall välvilligt pröva framställning från kunden om förvärv.
Den framställningen och den välvilliga prövningen kan göras när som
helst under leasingperioden, alltså redan innan basperioden har gått
till ända.

I Sverige har man, som nämndes av någon tidigare talare här, i viss
utsträckning i försäljningsavtalet emallan leverantören och leasing-
bolaget intagit en skyldighet för leverantören att efter leasingavtalets
upphörande återkjöpa objektet ifråga till ett pris som i en fallande
skala relateras till inköpspriset. Detta återköpspris är en kompromiss
mellan det ganska svårberäknade marknadsvärdet vid varje tidpunkt
och ett ur leverantörens synspunkt godtagbart pris som också leasing-
bolagets förhoppning att vid eempelvis kundens bristande betalnings-
förmåga kunna minimera den annars uppkommande förlusten. Kurvan
för återköpspriset under återköpsperioden är planare än vad som kan
beräknas för motsvarande second-hand objekt på marknaden.

Professor Brækhus säger om diskonteringsleasing att leastagare
— vid fel som vid köp skulle ha berättigat köparen till prisnedsättning
eller ersättning för värdeminskning — endast skulle vara berättigad
till hyresmmskning. I leasingavtalet utfäster sig väl dock leverantören/
lessor att uthyra viss egendom. Om av avtalet följer att leverantören
kan anses ha garanterat vissa egenskaper hos egendomen så bör väl
också leasetagaren/lessee ha rätt till gillt gods och, om sådant inte
kan presteras av leverantören, skadestånd utöver nedsättning av
ieasingavgiften.

Som komplettering till vad som sägs på några punkter i referatet
kan jag nämna att Skaba Leasings standardavtal är konstruerade så
att leasingbolaget ikläder sig fullt självständigt ansvar för fel eller
brist i leasinggodset, vilket ansvar är av samma omfattning som
leverantörens ansvar mot leasingbolaget. Den springande regress som
talas om i referatet blir därför knappast aktuell i de här fallen ur
svensk synspunkt. I Skaba Leasings försäljnings- och återköpsavtai
utsägs till yttermera visso att «leverantören inte är berättigad . . . att
jgöra invänding grundad på leasingbologets kontraktsförhållande
med leasetagaren eller dennes förhållande gentemot leverantören».

I svenska leasingavtal åläggs leasetagaren oinskränkt ansvar för
skada på egendomen men vid delskada skall utfallande försäkrings-
ersättning av leasingbolaget användas till egendomens iståndsättande
eller till utbyte mot likvärdig egendom.

Den avräkning som enligt ifrågavarande svenska leasingbolags
kontrakt skall ske mellan parterna vid totalskada o. dyl. överens-
stämmer inte principiellt med avräkningen då leasingbolaget häver
kontraktet på någon grund som anges i kontraktet. Vid totalskada
skall leasetagaren erlägga förfallna avgifter dels övriga ännu inte för-
fallna avgifter, neddiskonterade till nuvärdet, och dels det skäliga
restvärde som egendomen skulle haft vid minimitidens utgång. Ut-
fallande försäkringsersättning skall avräknas häremot. Vid hävning
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däremot skall leasingbolaget erhålla förfallna avgifter och ett skade-
stånd, som om annat inte visas, skall uppgå till % av de ännu inte
förfallna avgifterna. Vid hävningssituationen skall alltså en skada
visas.

Desa avräkningsregler utesluter inte att leasingbolaget kan åsamkas
en förlust. Leasingavgiften är konstruerad som en annuitet, vilket inne-
bär att endast en ringa del av avgifterna under leasingtidens början
svarar mot behövlig avskrivning på egendomen. Om därför av-
räkningen sker i början av leasingperioden så kommer leasingbolaget
att kunna göra en förlust. Man kan väl säga att reglerna är konstru-
erade så att båda parter, både leasingbolaget och leastagaren, har en
viss risk för förlust.

Man skall väl dock hålla i minnet att dessa regler om avräkning
kan verka ännu hårdare för leasetagaren än motsvarande norska regler.
Leasetagaren får ju i det svenska fallet inte tillgodoräkna sig något
restvärde. I hävningsfallet blir dock leasetagaren helt fri från skade-
ståndsskyldighet om han kan visa att leasingbolaget inte lidit någon
förlust •—• och det är nog ofta ganska svårt att visa — och i skade-
fallet kan han undgå betaningsskyldighet om försäkringsersättningen
är tillräckligt stor.

Till vad som sägs i referatet om situationen då leasetagaren går i
konkurs eller gör ackord så vill jag säga att det erfaringsmässigt är
förmånligast för leasingbolaget, om leasingavtalet kan löpa tiden ut
och leasingbolagen torde därför vara benägna att så långt det över
huvudtaget är möjligt tillmötesgå och ta hänsyn till leasetagarens mer
eller mindre tillfälliga betalningssvårigheter etc. I konkursfallet menar
jag, att det i praksis inte är tänkbart att ett leasingbolag inte skulle
med glädje acceptera, att leasetagarens konkursbo inträder i lease-
tagarens ställe och påtar sig ansvar för leaseavgifterna såsom en
massaförpliktelse. Och i ackordsituationen lärer det vara i leasing-
bolagets intresse att ackordmöjligheten inte blockeras, vilket i Skaba
Leasings standardåterköpsavtal visar sig därigenom att leverantörens
återköpsskyldighet inte skall vara beroende av om leasingbolaget, «i
fall då leasetagaren inställt betalningarna, inlett ackordsförhandling,
blivit försatt i konkurs eller trätt i likvidation, medgivit betalnings-
anstånd under högst 4 månader för att icke försvåra erforderliga
utredningar och förhandlingar».

På den skatte mässiga sidan så är fördelarna för leasetagaren väl
inte lika påtagliga i Sverige som i Norge, eftersom i Sverige, som
känt är, rörelsetillgångar (exempelvis köpta på avbetalning) normalt
kan avskrivas på 5 år enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning
—. årlig amortering med 30 % av bokförda värdet plus kompletterings-
regeln, enligt vilken man aldrig behöver skriva av mindre än 20 % per
år på anskaffningsvärdet.

Även om leasing, som professor Brækhus säger i referatet, är en
«dyr» kreditform, så syns erfarenhetsmässigt avbetalningsköp vara
dyrare. I det sammanhanget skall även beaktas att eftersom lease-
tagaren får längre tid på sig att betala leasingavgifterna än han
skulla ha beträffande avbetalningsposterna som köpare, så kan han
under «mertiden», dels tillgodogöra sig själv ränta på de pengar, som
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så småningom kommer till använding till betalning av avgifterna och
dels utnyttja dessa penningmedel i sin rörelse — inte alldeles oväsent-
ligt i tider av kreditrestriktioner.

Den minsta leasingtiden bestäms — som anges i referatet — «i for-
hold til leiegjenstandens antatte økonomiske levetid». Vid rätt bedöm-
ning kommer egendomens värde efter minimitidens utgång inte att vara
särdeles stort. «Ägandevärdet» blir kanske därför inte av så stor be-
tydelse som professor Brækhus synes hävda. Enligt svenska leasing-
avtal är leasetagaren berättigad att få leasingtiden förlängd. De av-
gifter, som efter förlängningen erläggs til leasingbolaget, är dels små,
dels 100-procentigt avdragsgilla och därför av endast relativt under-
ordnad betydelse för leasetagaren. Också köpeskillingen vid köp, om
det nu blir aktuellt, efter leasingperiodens utgång torde vara ganska
måttlig och 100-procentigt avskrivningsbar (under 5-årsperioden).
Leasingavgifterna bör ställas mot de fördelar som den likformiga för-
delningen av avgiftar under minimiperioden medför för leasetagaren.

Den känslomässiga betydelsen av att vara ägare och inte leasetagare
kan jag väl kanske helt utelämna i detta sammanhang. Personligen
betvivlar jag att de här känslorna spelar i någon större roll i samman-
hanget ens för en vanlig privatperson och än mindre lär väl det bli
fallet när det gäller ett företag. Det är väl huvudsakligen den ekono-
misk/finansiella kalkylen som är avgörande.

Professor Brækhus säger i referatet ungefär att det vore påfallande
om kunden genom att ge avkall på en av de fördelar avbetalnings-
kontraktet ger honom — nämligen rätten att bli ägare när alla
amorteringar erlagts — skulle tappa hela det skydd lagen annars ger
köpare av hans kategori. Nu är det väl så, att det knappast är av-
ståendet från äganderätten som är det primära hos leasing, vars fördel
för leasetagaren är att han under en längre tid på annuitetsgrund
betalar för utnyttjandet av egendomen. Om värdet av äganderätten
kan som en komplettering tillvad jag redan sagt tilläggas, att den
snabba tekniska utvecklingen har visat att värdet i rätten att förvärva
objektet vid basperiodens utgång — diskonterat till nuvärdet — för-
lorar i betydelse. Vad kan exempelvis restvärdet på en fem år gammal
grävmaskin eller datamaskin vara? Det är inte bara småföretagen
utan också mycket stora, välkonsoliderade bolag, som vid anskaffning
av produktionsmedel föredrar leasing framför köp — bl. a. därför att
leasetagaren ej behöver ta hand om eller i sin produktion begagna de
efter basperiodens slut omoderna eller nedslitna maskinerna.

Om jag fattat professor Brækhus rätt menar han att avbetalnings-
lagen de lege ferenda bör omfatta all leasing, utom leasing till rörelse-
idkare av viss storlek och för hans rörelse — och att det från huvud-
regeln göres undantag beträffande leasing där leasetagaren har till-
lagts viss uppsägningsrätt. För övrigt bör väl med rörelseidkare av
viss storleksordning, eller — för att använda termer från 1966 års
svenska lag om företagsinteckning — näringsidkare som är bok-
föringsskyldig eller driver jordbruk eller skogsbruk — jämställas
offentliga myndigheter och inrättningar (stat och kommun bl. a.).

Avslutningsvis skulla jag vilja föra ett jämförande kostnads- och
alternativintäktsresonemang från leasetagarens sida mellan olika fi-
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nansieringsformer vid anskaffning av produktionsutrustning för en
rörelseidkare, alltså i princip: I första hand finansiering med egna
medel. I andra hand finansiering genom bankkredit eller annan extern
upplåning och därefter förvärv av utrustningen. (Det skall då obser-
veras att bank kräver säkerheter samt eget kapital hos rörelseidkaren
«som buffert» i relation till bl. a. kreditens storlek.) Preferens för egen-
finansiering och extern upplåning förutsätter att företaget även där-
efter både på kort och lång sikt behåller sin handlingsfrihet, orkar
med dessa investeringar. I tredje hand finansiering genom leasing,
som bör komma ifråga om det avsedda investeringsalternativet är så
räntabelt att rörelsen öfter avdrag för leasingkostnaderna får ett
acceptabelt tillskott till vinsten.

Slutsatsen skulle alltså bli att leasing är lämplig finansieringsform
för a) smärre företag som inte har tillgång til kapitalmarknaden
eller säkerhet för banklån, alltså företag som inte har möjlighet till
billigare låneformer men där man inom företaget har en högre intern
förräntning på investerat kapital än leasingkostnaderna, och b) större
och stora företag, som lägger avgörande vikt vid att ständigt kunna
hålla en modern maskinpark och dylikt och/eller ser på de skatte-
mässiga fördelarna och/eller — och kanske viktigast — alternativ-
användingen av kapitalresurserna. Eftersom leasing — denna inno-
vation på finansieringsområdet — uppenbarligen fyller ett stort behov,
synes det mig viktigt, att, då man applicerar eller tillskapar lagregler
för leasing, men då skall sikta på att förhindra uppkomsten av oarter
men icke blockera en sund utveckling av leasing såsom sådan.

Højesteretssagfører MOGENS PLESNER, Danmark:

Der har endnu ikke været nogen dansker på talerstolen. Jeg tror
ikke det skyldes at leasingproblemerne ikke interesserer så meget i
Danmark som de gør i de øvrige nordiske lande. Jeg tror det er en
tilfældighed. Men uden at være tilknyttet leasingselskaber profes-
sionelt eller på anden måde har jeg haft lejlighed til konkret at be-
skæftige mig med et leasingproblem, og det kan måske kaste et lys
over denne diskussion, da de to sovedpunkter jo er lagt op til at have
det nære sigte og det lange sigte.

Det nære sigte får man, hvis man pludselig står, som jeg stod, for et
år siden, som likvidator i et aktieselskab, der standser sine betalinger
og har en leasing-kontrakt løbende. Hvad gør man ved det? Skal
leasingkontrakten anerkendes som det den hedder på dansk, en leje-
kontrakt, så skal maskinerne ud af selskabets besiddelse og tilbage til
ejeren, og boet står tilbage med et økonomisk problem. Den på-
gældende kontrakt var lavet, hvis jeg må sige det sådan, på bedste
måde. Der var .en klar køberet; der var i tilfælde af kontraktmislig-
holdelse kun den bestemmelse, at man havde krav på fortsat leje i
mindsteperioden, ikke engang sådan, at det var bestemt, at lejen forfaldt
på én gang, den skulle bare fortsat betales. Det ville jo være relativt
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gunstige forhold for et likvidationsbo at køre videre med, men vanske-
ligheden var jo, at man skulle tage den principielle stilling om en
leasing-kontrakt var en lejekontrakt eller ej. Som likvidator i et lik-
vidationsbo, der havde til formål at prøve at køre videre et stykke
tid, må man træffe en hurtig beslutning. Jeg prøvede at snuse til
leasing-problemer, jeg kom til det resultat, at sådan som denne kon-
trakt var formuleret, måtte den tages til det, som professor Brækhus
altså har kaldet «face value». Jeg måtte anerkende kontrakten, og også
anerkende, at likvidationsboet havde misligholdt den.

Så var problemet åbent. Det løstes ved, at likvidationsboet indtrådte
i en ny kontrakt, men udtrykkeligt en n y kontrakt, og det lagde
leasingselskabet vægt på, det klarede altså det første problem. Men der
er jo et problem tilbage, og det er det, der især kalder mig på taler-
stolen, for jeg tror det er rigtigt, at det fra dansk side fremhæves, at
vi har en særlig bestemmelse i Tinglysningslovens § 38. Det er en
meget kategorisk bestemmelse, der forbyder enhver form for ejendoms-
forbehold over genstande, der for ejerens bekostning indlægges i en
erhvervsvirksomhed.

Der er vist nok enighed om — det er jo ikke så forfærdelig meget,
der er sagt og skrevet om leasing — men der er dog vist nok enighed
om, at en leasingkontrakt falder ind under § 38 på den måde, at det,
at lejeren betaler disse lejebeløb, er tilstrækkeligt til, at man må sige,
at leasing-genstanden er indlagt i ejendommen af ejeren, og hvis den
ellers, om jeg så må sige, teknisk set falder ind under § 38's begreb,
så er genstanden jo panthavernes.

Og det vil meget ofte være tilfældet, for sådan som § 38 fortolkes af
domstolene, især i de senere år, så er det en meget vidtgående be-
stemmelse. Man kan næsten sige, at hvad der nødvendigt og rimeligt
hører ind under den pågældende virksomheds erhvervsvirksomhed, det
hører ind under pantet. Og så er leasing-haveren jo dårligt stillet,
men ved en aftale med likvidationsboet er han ikke blevet det endnu,
hvis ejendommen ikke er gået til tvangsauktion.

Jeg er kommet til følgende resultat ved at overveje disse problemer,
som ganske vist for et år siden måtte overvejes meget hurtigt, men
senere studier, og herunder også en meget interessant læsning af
referatet her til den nordiske juristmøde, har ikke ændret min op-
fattelse: Den rigtigt formulerede leasing-kontrakt må tages til «face
value». Det første tidspunkt, hvor vi kan begynde at diskutere om dette
standpunkt er rigtigt — jeg ser bort fra konkrete situationer, hvor
der kan være sådanne aftaler, at man har en fornemmelse, som kan
bevises af, at det ikke er reelt, hvad man har fortaget sig — det er
når de første leasing-kontrakters uoppsigelighedsperiode er udløbet, og
man kan så begynde at se, hvad der faktisk vil ske. Og da de første
leasing-kontrakter i Danmark først udløber formentlig om et par år,
så vil jeg* sige, at de nordiske juristmøder denne gang har været super-
aktuelle, for nok skal vi jurister se frem og prøve at tænke fremad
og retlede udviklingen, men vi må vel have nogle erfaringer først. Og
min opfattelse bliver, at vi ikke har erfaringer nok endnu, i Danmark
i ethvert tilfælde, til at man kan sætte hverken et positivt eller et
negativt stempel på Leasinginstituttet.
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Vi må se hvordan det udvikler sig". Størrelsesordenen er den samme
som i Norge, såvidt jeg har fået oplyst. Det er altså ikke et stort
samfundsproblem. Det ligger, så vidt man ved, for det meste i hænderne
pä storbanker og seriøse finansieringsinstitutter. Det er altså ikke et
sted, hvar man opsuger grå eller sorte penge, hvad der i sig selv
kunne give anledning til særlig overvejelse. Det foregår med andre ord
pænt og ordentligt og seriøst. Og så længe man ikke har andre er-
faringer, ville jeg nære betænkelighed ved at gribe ind.

Med hensyn til paralleller til afbetalingsloven vil jeg gøre opmærk-
som på, at vi, såvidt jeg forstår referatet, i Danmark har en endnu
mere kategorisk problemstilling, thi hvis minimumsbetalingen ved en
afbetalings handel ikke er erlagt, så er ejendomsforbeholdet ugyldigt.
Leasingkontrakter skal altså tage en meget stærk afstand fra nogen
form for parallelisering til afbetalingshandler, hvis de skal leve. De
skal altså tværtimod anerkendes som et helt selvstændigt retsinstitut.

Hvis leasing skal leve videre, og jeg tror det er en institution, der
er kommet for at blive, og at den i de rette hænder og praktiseret på
den rette måde er et praktisk, værdifuldt, smidigt finansieringsorgan
for den stadig hurtigere udvikling i industrien, hvis det altså er et
institut vi skal bygge videre på, så mener jeg, man først skal skride
ind med kontrolforanstaltninger og lovgivning, hvis institutet viser sig
at blive misbrugt. Men jeg peger snarere på, at leasingsinstitutterne bør
interessere sig meget for at få en ændring i Tinglysningslovens § 38,
hvad jeg også personligt mener var hensigtmæssigt, fordi denne over-
ordentlige begunstigelse af panthavere ikke er i takt med forholdene
idag, hvor maskiner, installationer o.s.v. er så overordentlig værdifulde,
og hvor jeg ikke tror realkreditinstitutionerne i virkeligheden giver
lån i forhold til de faktiske værdier, der er.

Det er egentlig den lovændring jeg kunne tænke mig at overveje,
hvis jeg tager leasing til indtægt som et fornuftigt finansierings-
institut.

Skulle man endelig overveje problemet i retning af en kontrol, så
var det måske ikke urimeligt at pege på, at man visse steder har
indført registreringssystemer, ikke noget så tungt som tinglysning, men
således at leasinghandelen, hvis man kan kalde den det, foregik åben-
lyst, og sådan at alle havde lejlighed til at kontrollere den. Og endelig
synes jeg også, at det må være et ufravigeligt krav, som vist nok også
følges, at de leasede genstande er mærket udtrykkeligt. Her kunne det
godt være nødvendigt med et lovpåbud, hvis der er nogen, der skulle
interessere sig for at tilsidesætte en sådan i og for sig selvfølgelig ting.

Lektor HALFDAN KRAG JESPERSEN, Danmark:

Jeg skal gøre det ganske kort, hvis jeg til gengæld må have lov til
at tegne lidt på tavlen. Der er et spørgsmål, man ikke har været
særlig meget inde på i dag. Det er spørgsmålet om leasingselskabets
financiering. Vi har talt om fabrikantens financiering, han vil ha kon-
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tant. Vi har talt om lejerens måde at financiere sin virksomhed på.
Men et leasing-selskab er ikke noget der dukker op sådan lige af
jorden. Det skal financieres, og hvordan gør man det? Ja, det sker på
forskjellig måde. Jeg skal komme ind på to spørgsmål ganske kort.
Dels et på kortere sigt for gældende rets vedkommende, og dels et
retspolitisk spørsmål, som er det mest interessante. Jeg er nemlig
ikke enig med den foregående taler i, at vi skal vente og se om det
går godt, og går det skidt, ja så kan vi altid lade de tilfælde, der er
gået skidt, i stikken, og så skride ind med det langsomme apparat, som
lovgivningen er. Jeg mener, det er rigtigt at tage spørgsmålet op nu
for ikke at blive taget på sengen.

Med hensyn til spørgsmålet om leasingselskabets financiering (skri-
ver på tavlen) —• der betyder F fabrikanten og L lejeren, og så har
vi en bank her oppe som på en eller anden måde skal financiere fore-
tagendet. Og hvis leasingselskabet mod forventning ikke skulle ha
forbindelse med en bank, ja så er der forskellige muligheder. Man kan
financiere ved at give transport på lejekontrakten. Man kan financiere
ved —• ialfald for dansk rets vedkommende — at tage tinglyst under-
panteret i den leasede genstand, hvorefter der opstår en masse tvivl-
somme problemer i forholdet mellem lejeren og den, der har trans-
port på lejeretten, eller som har tinglyst underpanteret i tingen. Spørgs-
mål, som endnu ikke er løst, og heller ikke kan løses entydigt for dansk
rets vedkommende, og hvor spørgsmålet også stiller sig forskelligt i de
nordiske lande. Også for det tilfælde, man tænker sig, at underpant-
sætningen finder sted efter udlejningen, hvordan prioriteres leasing i
forhold til tidligere underpantsætning, senere underpantsætning o.s.v. ?
Det er spørgsmål, som ikke er løst, og jeg skal ikke forsøge at løse
dem her, fordi de tingsretlige, de «sakrättsliga», problemer er forskel-
lige i de nordiske lande.

Men det andet spørgsmål, som efter min mening er det væsentligste
i denne forbindelse, det er dette — som vi har hørt tidligere — at
leasingselskaberne er knyttet til banker og til hovedbanker. Og så
spørger man sig, hvad er det egentlig der sker? Vi har set det for
de svenske indlederes vedkommende. I Danmark er det sådan, at et af
de største, eller måske det største leasingselskab, NORDANIA Lea-
sing, ejes i virkeligheden af Københavns Handelsbank. Hambros Bank
i London er ligeledes repræsenteret. Og hvad sker der så? Ja, der sker
det, at en lejer, der ikke selv kan financiere indkøb af material til
virksomheden, han går i banken og spørger om han kan få lån til det.
Og så siger banken måske, at det kan vi ikke financiere, men vi kan
hjælpe dig, for du kan få leasingkredit. På denne måde opnår man
profit på to steder, man får profit i leasingselskabet, og man får profit
i banken. Og på længr.e sigt kommer dette selvfølgelig til at smitte af
på bankernes vilje, som vi var inde på her, til at låne ud til kunderne,
når disse kan få leasing. Og provenuet fra leasingselskapet går i
aktionærernes lommer, dem, der også er aktionærer i den bank, der
financierer leasingselskabet.

Og det er den situation, jeg mener, vi skal passe på. Vi har tidligere
bl. a. i går, da vi talte om eksklusivaftaler, været inde på dels den
privatretlige side og dels den offentligretlige side, den markedsretlige,
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den monopolretlige, den kartelretlige side eller hvad man nu vil kalde
det. Det er måske ikke muligt at konstatere misbrug endnu, fordi ikke
alle banker er begyndt at have leasingselskaber, men det er nød-
vendigt at være på vagt for ikke at komme ud i den situation, at ingen
efterhånden kan få kredit i banken, fordi de kan jo få leasing.

Høyesterettsadvokat ROAR FJELD, Norge:

Det er selvfølgelig overmåte viktig at dette emne, leasingkontrakter,
er tätt opp her på det nordiske juristmøte. De praktiserende jurister,
som i alle fall er borte i noen forretningsaffærer, kan ikke unngå nå
og da å støte på leasingkontrakter. Det har vært en interessant de-
batt, det er reist mange spørsmål som det kunne være interessant å ta
opp til nærmere analyse, men det tillåter tiden ikke. Når jeg har bedt
om ordet, er det for å fremkomme med noen generelle betraktninger.
Den som foranlediget meg til det, var banksjef, dr. jur. Sjur Linde-
brække, hvis eminente retorikk er egnet til å overbevise nær sagt en
hvilken som helst forsamling. Slik har det nesten alltid vært når jeg
har lyttet til Lindebrække, men i dag har han sannelig förmådd å
fremkalle noen motforestillinger hos meg. Det var disse jeg gjerne ville
få lov å legge frem her, jeg håper ikke det blir misforstått.

Lindebrække tok et historisk utgångspunkt i behovet for avbetalings-
handel i dårlige tider, i gode tider osv. Det skal jeg ikke gå nærmere
inn på. Men hvis jeg forsto ham rett, var han ikke fremmed for, han
var vel nærmest positivt innstillet på, å få et reformarbeide. I den
forbindelse forsto jeg at han kunne tenke seg muligheten av en in-
volvering av leasingbestemmelser i avbetalingsloven, eller muligens i et
nytt lovverk. Slik oppfattet jeg ham.

Det jeg her må si — jeg ble nesten revet med av hans fantastiske
retorikk, som vanlig — men da jeg fikk tenkt meg litt nærmere om,
slo det meg at dette er jeg ikke sikker på er en heldig og riktig ut-
vikling. Forholdet er nemlig for det første at vi har fått ganske vel
utarbeidede leasing-kontrakter gjennom våre leasingselskaper, gjen-
nom våre forretningsbanker, i det hele tatt av de som på den finansi-
elle siden er inne i dette bildet. Dette er kontrakter som er drøftet
frem og tilbake. Vi har også allerede fått noe litteratur, det er jo et
glimrende skrift dette som vi har fått fra professor Brækhus. Det inne-
holder uhyre verdifulle ting, og reiser — jeg vet ikke om jeg tør si de
fleste — men i alle fall en rekke av de spørsmål som man i praksis
vil støte på.

Det jeg lurer på er om det ikke vil være til det beste for leasing-
selskapene, for kundene og i det hele tatt for alle som kommer inn
i disse kontraktsforhold, at dette får utvikle seg ren* naturlig gjennom
frivillige kontraktsforhandlinger og til syvende og sist en rettspraksis.
Vi har jo på så mange områder sett hvor langt vi er kommet når
man ikke har stivbente lovregler, tenk f. eks. bare på erstatningsretten.

Jeg tror at hvis man vil lage et nytt lovverk, å la det Sjur Linde-
brække var inne på og som jeg godt kan forstå det er naturlig å reise
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spørsmål om, så kan man tenke seg den videre utvikling. Man må
selvfølgelig få en komité. Her blir det medlemmer av forskjellige
politiske oppfatninger, og man får drakamp hit og drakamp dit, før
man til slutt får en bindesterk innstilling. Deretter skal det proposi-
sjoner til, og så skal det behandles i Stortinget. Og det er ikke godt å
vite om man ikke der til slutt får restriktive regler som ingen av
partene i et slikt leasingforhold vil være tjent med.

Det var dette som slo meg da jeg fikk tenkt meg litt nærmere om
etter Lindebrækkes glimrende innlegg. Vi må jo heller ikke glemme
at myndighetene allerede i dag har meget vide fullmakter til å bruke
pengepolitiske virkemidler, og skulle man få nokså restriktive be-
stemmelser i en sådan leasinglov så er jeg redd vi ikke går en sunn
utvikling i møte.

Det er nok adskillig mer jeg hadde lyst til å si, men jeg skal slutte
med dette.

Et innlegg av højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark, må
dessverre utelates i dette referat på grunn av feil ved lydbåndopptaket.
Et kort innlegg av lektor HALFDAN KRAG JESPERSEN, som knyt-
tet seg til det foregående innlegg, er derfor også utelatt.

Professor, dr. jur. SJUR BRÆKHUS:

Jeg har med stor interesse fulgt diskusjonen og merket meg de
mange gode synspunkter som er fremført. Min frykt var at referatet
inneholdt for mange problemer, og jeg har derfor ikke gått inn på
spörsmålet om finansiering av ieasingselskapene, som har vært nevnt
av lektor Krag Jespersen og h.r.sagfører Suenson. Det er interessant,
men jeg får la det ligge.

Jeg vil først si litt om vurderingen av leasingen som kredittform.
De synsmåter dr. Erma gjorde gjeldende, stiller jeg meg noe tvilende
til. Jeg synes hans argumentasjon er litt for mye på linje med den
salgsargumentasjon som Ieasingselskapene driver. Han sammenlignet
kredittvilkårene slik de idag er for leasing med kredittvilkårene slik de
idag er for avbetalingssalg. Men den forskjell som da fremkommer,
skyldes jo i første rekke den reguleringslovgivning vi har for øye-
blikket.

Dr. Erma nevnte bl. a. at produsenten ved leasing får dekning
straks, mens han ved avbetalingssalg må vente i så og så lang tid.
Men det er vel i Finland som i Norge, at det også ved avbetalings-
handelen er en tredjemann som finansierer det hele. Ved å diskontere
avbetalingskontrakten til denne tredjemann oppnår produsenten å få
kontant betaling. Det er ikke her forskj ellen ligger.

Forskjellen ligger i kredittvilkårene, først og fremst m. h. t. kontant-
sum og avdragstid, og vel delvis også i rentesatser og kredittomkost-
ninger for øvrig. Man må imidlertid ikke basere sammenligningen på
de vanlige avbetalingssalg av ferdigvarer til konsument. Slike salg
sluttes i stort antall, men hvert enkelt salg gjelder relativt små verdier,
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det blir svært mange avdrag og det kreves et betydelig apparat for å
holde inkassoen gående. Med det store antall kjøpere løper selgerne
også en viss kredittrisiko, som må dekkes av vederlaget — det må der-
for bli en forholdsvis kostbar kreditt. Det er ikke denne form for av-
betalingshandel leasingen må sammenlignes med. Man må se på de
kredittvilkår industrien vil kunne få ved kjøp av kostbart maskineri
på avbetaling. Her kan det hverken omkostningsmessig eller m. h. t.
risikoen spille noen større rolle om man baserer seg på leasing, eller
velger avbetalingssalg med eiendomsforhold.

Et forhold som kan tilsi en viss ulikhet m. h. t. kredittens kostende,
er leasingselskapenes rett til «restverdien», altså deres rett til å stå
som eier etter at kunden har betalt den leiede maskin fullt ut. I leasing-
selskapenes salgsopplegg fremstilles denne «restverdien» som nokså
ubetydelig; det er en liten parantes som man helst ikke snakker for
meget om. Betyr det at selskapene her har en skjult reserve, og at den
reelle forrentning er endel høy.ere enn den rentesats som legges til
grunn ved beregningen av den månedlige leie? Er det kanskje så at
den fortsatte eiendomsrett, og dermed den høyere relle forrentning
er nødvendig for at leasingselskapene skal kunne skaffe seg kapital?
Det at finansieringen av leasingselskapene i stor grad går utenom
bankene, kan ha sammenheng med dette. Hvis selskapene skal skaffe
seg kapitalen fra det «grå» kapitalmarked, må renten bli høy.

Personlig tror jeg imidlertid at forklaringen på leasingens fremmarsj
ligger på et annet område. Den er først og fremst en følge av at
leasingen hittil har kommet klar av det nett av næringsrettslige og
skatterettslige regler som gjelder den økonomisk meget nærliggende
form salg på avbetaling med eiendomsforbehold. Professor Hellner
mente — hvis jeg forsto ham riktig — at leasingen hadde sin store
berettigelse, som eksempel nevnte han leasing av fly. Jeg er enig med
ham i at det ville være helt galt å la en typisk forbruker-beskyttelses-
lov som avbetalingsloven gjelde for omsetningen av slike kostbare gjen-
stander; de lege lata er vel imidlertid spørsmålet tvilsomt. Vi har hatt
det tilsvarende problem ved salg av skip til utlandet, hvor kjøpesum-
men skal betales i avdrag. Her er det en ubehagelig tanke for seigeren
at kjøperen en dag vil oppdage og påberope den norske avbetalingslov,
og kreve at lovens regler om mislighold og oppgjør skal tre istedenfor
kontraktens.

Avbetalingsloven er etter min mening et avskrekkende eksempel på
at man har lovgitt med en altfor tykk penn og trukket inn under en
sosialbeskyttelseslov hele mengden av næringslivets kontrakter. Jeg er
enig med direktør Lindebrække i at man trenger en lovreform, men
jeg kan også følge h.r.advokat Fjeld i at denne reformen ikke bør
resultere i et nytt sett regler, den skal tvert om befri en sektor som
man i dag må tro er belagt med preseptorisk lov. Jeg tror det enkle
middel må være å beskjære avbetalingsloven på en eller annen mate,
slik at den rammer der hvor den egentlig skulle ramme, nemlig kon-
sument-kjøpene. Det vil melde seg endel rettstekniske vanskeligheter,
en pengegrense alene er ikke nok, og kanskje overhodet ikke brukbar.
At det ikke skulle la seg gjøre å finne frem til en eller annen brukbar
formulering av konsumkjøp kontra næringslivets kjøp, det tviler jeg på.
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Når det gjelder næringslivets kontrakter for anskaffelse av kostbare
maskiner på kreditt, tror jeg det er riktig å se utviklingen an. Spørs-
målet er om leasingen kan hevde seg hvis den blir berøvet sine privi-
legier, det være seg med hensyn til kontantsum og avdragstid o. 1., og
med hensyn til skattemessige fordeler. Det er meg vanskelig å forstå
hvorfor en bedriftsherre, hvis han får samme kredittvilkår og samme
skattefordeler, skulle avstå fra å bli eier av restverdien. Men jeg er
enig i at markedet får avgjøre det. Man får stille begge kontrakt-
typer likt og la dem utvikle seg i det fri. Det trenges bare en for-
holdsvis enkel reform: en innskrenkning av avbetalingslovens gyldig-
hetsområde og en skattemessig likestilling av leasing og avbetalings-
handel.

Så noen ord om salg til konsument. Det er nok så at grensen mellom
slikt salg og salg til bruk i næring er vanskelig å trekke. Er den bil
som blir kjøpt en ren privatbil, eller skal den (også) benyttes i næ-
ringsvirksomhet ? Grensedragningen skaper samme problemer som ved
de fleste reguleringslover — det får man finne seg i.

Det er forøvrig nettopp ved bilsalg at reguleringen av avbetalings-
handelen i dag er strengest hos oss. Ser man på statistikken over
avbetalingskjøp, er det bilsalgene som dominerer, og innen bilsalgene
utgjør salget av biler til privatbruk sikkert en menget stor andel. For
menigmann som kjøper bil (og i dag er det jo menigmann som kjøper
bil) er 50 % kontant og resten på 12 måneder en meget vanskelig sak.
Vi ser derfor stadig nye forsøk på ordninger hvorved man søker å
omgå eller unngå Avbetalingslovens regler. Her skulle man tro at også
leasingen ville komme inn, dersom leasing av privatbiler kan antas å
ligge utenfor avbetalingsloven og de regulerende forskrifter om av-
dragshandel.

Jeg skal ikke ta noe standpunkt til om en reguleringslovgivning i og
for seg er ønskelig. Det er mulig at Lindebrække har rett i at regu-
lering av avbetalingshandelen er et dårlig middel til å regulere mar-
kedsøkonomien med. På dette punkt bøyer jeg meg for autoriteten.
Mitt poeng er imidlertid at det bør ikke være noen forskjell på den
rene avbetalingshandel og leasingen. Det at kjøperen avstår fra rett
til det som måtte være tilbake av bilen om fem år, bør ikke «kjøpe»
ham fri fra reguleringslovgivningen. Det ville være helt vilkårlig, og
der synes jeg man burde holde linjene helt klare.

Jeg er enig med Jan Hellner i at det også finnes andre former for
konsumkjøp som man kanskje burde regulere. Akkurat når det gjelder
bilhandelen, er disse ikke så viktige; når det gjelder såvidt verdifulle
salgsgjenstander, vil selgerne normalt ha en realsikkerhet. Og etter
norsk rett kan man ikke som i Danmark sikre seigeren ved kontrakt -
messig underpant i bilen. Men man kan selvfølgelig ved en lovrevisjon
søke å gi en altomfattende beskyttelse av konsumentene når det gjelder
kjøp og kreditt, enten det er spørsmål om leasing, kjøp på avbeta-
ling, lånekjøp, eller hva det nå kan være. Poenget er at man ikke
lar leasingen være et fristed hvor det gjelder fullstendig kontrakts-
frihet, mens man utenfor har en streng regulering. Det står for meg
som en anomali.


