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Universitetslektor Claes Martinson, Sverige:
Claes Martinson har indsendt et manus. Det indeholder billeder og en anden forma-
tering og efter aftale med trykkeriet, vil de klippe det ind. 

Førsteameanuensis Hans Fredrik Marthinussen, Norge:
Hans Fredrik Marthinussen, Universitetet i Bergen. I siste nummer av TFR så har jeg 
skrevet en artikkel hvor jeg har sagt at tingsrettsystemene i Europa ikke er så ulike, så 
jeg føler kanskje et visst behov for å komme med noen ytterligere kommentarer. Jeg 
har vært på ganske mange samlinger av tingsrettsjurister rundt omkring i Europa og 
diskutert problemene ofte og i Nordisk sammenheng, så jeg kan godt begynne med 
for eksempel å si at engelsk mennene har i hvert fall ikke eiendomsrett, de bare leier 
landet av dronningen. De har ikke panterett, de har en 3000-årig leieavtale. Ellers så 
kan jeg si at, greit, i gamle dager så var det faktisk et feudalsamfunn i England. I dag 
så leier man landet vederlagsfritt av dronningen, så da kan man kalle det eiendoms-
rett eller la vær, og 3000-årig leierett med salgsrett det fungerer som en rimelig bra 
panterett. Min innvending egentlig til det man har sagt er at jeg synes man legger 
for stor vekt på de ulike veiene å komme til målet istedenfor å se på hvordan vi stort 
sett løser problemene på samme måte. Eiendomsrett kan vi kalle det hvis vi vil, de 
fleste gjør det. Hvem skal betale eiendomsskatt? Hvis man har en konflikt i et sameie, 
hvem er sameier? Dekningsloven 2-2 som er den norske regelen om hva kreditorene 
kan ta beslag i, sier at det er avgjørende hva som tilhører debitor. Nå begynner vi å 
nærme oss eiendomsrett ganske raskt. Jeg tror vi kan si at vi har to ulike former for 
eiendoms retts konstruksjoner i Europa. Hvis man ser på en italiener som heter Ugo 
Mattei som har skrevet et av de mest grunnleggende rettssammenlignende verk i 
tings retten, så vil du se at denne funksonelle tilnærmingen, altså at eiendomsretten 
er en sum av flere funksjoner, den deler vi blant annet med common law som kaller 
det bundle of sticks; eiendomsretten er et samlebegrep på en rekke enkeltrettigheter 
som typisk opptrer samlet. Mens vi på den annen side har det mer absolutte romerske 
dominum-begrepet. Et større skille har vi mellom det tyske abstraksjonsprinsippet og 
det som populært kalles causa. Det vil si at hvis jeg kjøper en avis i Norge, så gjør vi 
en avtale om å kjøpe avisen og så betaler jeg for avisen, da er jeg eier, hvis jeg skal få 
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lov til å bruke det begrepet. Jeg tror ingen andre her ville si noe annet enn at du eier 
avisen, mens i Tyskland så er det da først en obligasjonsrettslig avtale om å kjøpe en 
avis og så overdrar jeg retten til pengene og så overdrar selgeren retten til avisen. Det 
er selvfølgelig lett å latterliggjøre det, men vi har ulike måter som vi når de samme 
reglene på. Hvis jeg får ta det som jeg jobber mest med, fast eiendom i Norge, så kan 
vi da også avtale å overdra fast eiendom, rettsvern får vi ved tinglysing. I Tyskland 
så har man dette abstraksjonsprinsippet og den substansielle eiendomsovergangen, 
da krever gyldig avtale tinglysing. Men resultatet blir det samme. Når det er tinglyst 
så har du vern. Så har vi Frankrike som jeg av og til føler er litt oversett av nordens 
jurister fordi vi påberoper oss ofte å være så smarte og at dette rettsvernsystemet er 
noe vi har funnet på. Nå finnes det i code civil, og det var 100 år før dette juristmøtet 
i 1902. Fransk mennene skiller skarpt mellom gyldighet inter partes og rettsvern erga 
omnes, altså mot verden. Engelskmennene har hatt et system fra gammelt av hvor 
’landherren’ (lorden) alltid skulle alltid vite hvem som var hans vasall og for eksem-
pel måtte stille våpen for ham, og derfor måtte landet overleveres på en offentlig 
seremoni. Senere er dette blitt erstattet med et tinglysingskrav, men engelskmennene 
har også det systemet at de har noe som heter equity som håndhever rimelighet og 
med en gang man har forpliktet seg personlig, så anses man moralsk bundet på det vi 
kanskje kan kalle et obligasjonsrettslig plan, sånn at England og får et skille mellom 
gyldighet inter partes som er da håndhevet i equity og rettsvernet som du oppnår først 
ved tinglysing. Jeg har sett på dette ganske lenge, og jeg synes egentlig at hvis man 
ser på de reelle underliggende situasjonene så er det nyanser i hvordan vi kommer 
dit og Tyskland skiller seg ut som et særpreget land hvor ting gjøres litt annerledes. 
Abstraksjonsprinsippet, hvis jeg ikke tar helt feil, finnes i Tyskland, Estland og Hel-
las. Noen har noe som ligner for fast eiendom, men det rene abstraksjons prinsippet 
finnes i hvert fall i de landene. Stort sett ellers i Europa så har vi det ikke. Hvis jeg 
selger en fast eiendom til en annen og den blir ting lyst, men avtalen var ugyldig og 
han går konkurs, så får jeg likevel eiendommen tilbake igjen. Der skiller man mel-
lom der hvor eiendomsovergangen skilles fra den underliggende avtalen og der hvor 
eiendomsovergangen beror på om avtalen i det hele tatt var gyldig. Så vi har noen 
skiller, men jo mer jeg snakker med andre, jo lettere forstår vi hverandre, hvis man 
først tar seg bryet med å forklare grundig. Det vi gjør er at så lenge vi tør å snakke om 
eiendomsrett, jeg tror alle her har et forhold til eiendomsrett og at vi har det, så kan vi 
godt forklare at jo, da har du vern mot kreditorer og så har du vern mot godtroerverv. 
Og særlig franskmenn forstår det intuitivt. Jeg har diskutert mye med kollegaer, jeg 
pleier å kalle det relasjonell eiendomsrett, altså du kan være eier i forhold til én, men 
ikke i forhold til en annen. Altså kan jeg være eier i forhold til avhenders kreditorer, 
men kanskje ikke i forhold til en godtroende erverver. For eksempel hvis du har en 
panterett i løsøre, så kan du ha rettsvern mot kreditorer men ikke mot godtroerverv. 
Det er i hvert fall mulig i Norge. Den varianten ligner veldig på det de i England sier 
at den som har best title, altså i den konkrete sak kan komme med det beste beviset 
for å ha vært først i tid (og dermed best i rett som vi kaller det), vinner. Og jeg tror 
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egentlig at hvis man setter seg ned og ser på et verk som Kininger, Security Rights in 
Movable Property in European Private Law så vil du se at når man tar en funksjonell 
tilnærming, ser hvordan vi løser problemene, så er vi ikke så ulike likevel. Takk.

Universitetslektor Claes Martinson, Sverige:
Jag kan bara kort säga att jag är enig med det att når man väl fram i kommunikationen 
så kan man få den här bilden. Men problemet är just att vi når inte fram i kommuni-
kationen. Vi står vid var sida av utgångspunkterna. 

Justitieråd Torgny Håstad, Sverige:
Jag tycker att Claes Martinsson har gett en bra beskrivning av skill naderna mellan 
skandinaviskt angreppssätt och europeiskt unitärt angreppssätt. Utanför Skandinavien 
är äganderätten ett rättsfaktum som bestämmer rätts följ den i en mängd olika samman-
hang. Vi är flera här som har deltagit i von Bar-gruppen, alltså Studygroup on a Europe-
an Civil Code och nyligen konfron terats med dessa problem. Jag var med även i arbets-
grupperna som utarbetade förslagen om äganderättens övergång och om panträtt i lös 
egendom. Så jag har fått en god inblick i svårigheterna att övertyga personer med andra 
utgångs punkter om fördelarna med det skandinaviska synsättet. När von Bar-gruppen 
arbetade på en European Civil Code var det ganska enkelt att nå samstämmighet i av-
talsrättsliga och obligationsrättsliga frågor. Där kommer alla intuitivt fram till ungefär 
samma resultat, och det finns inte några nämnvärda dogmatiska motsättningar. Men när 
européer diskuterar vissa delar av sakrätten (tingsretten) börjar vad som inom gruppen 
ibland benämnts the Great Religious War. Det beror, som vi fått höra, på att utgångs-
punkterna är så olika liksom sättet att resonera och beskriva resultaten. Detta har länge 
varit väl känt i det akademiska umgänget. Därför har det vid universitet i Trento i Italien 
under ett tiotal år pågått ett forskningsprojekt som arbetar med en case method. Den ut-
går från enkla skolexempel, alltså faktiska situationer, av den typ som Claes Martinsson 
har presenterat här, varefter forskare från olika länder får beskriva hur exemplet löses 
i respektive land och hur man kommer fram till resultatet. Det visar sig att resultaten 
ganska ofta överensstämmer men att vägen dit skiljer sig. 

När vi började diskutera äganderättens övergång i projektet European Civil Code 
begärde jag därför att vi inledningsvis skulle arbeta med en case method. Vi borde 
alltså skilja mellan fallen när en säljare är insolvent, när en köpare är insolvent, när 
egendomen säljs till flera personer, när tvisten gäller rätten till avkastning eller risken 
för varan o.s.v. och se om vi kunde enas om lösningarna. Det försöket hade emellertid 
ingen framgång, därför att de flesta deltagare utgick från att det behövdes en enhetlig 
grundregel och eftersom det rentav fanns personer som sade att de inte kunde disku-
tera något exempel innan de visste vem som var ägare. Annars skulle de inte kunna 
komma fram till något svar. Istället började man omedelbart skissa på en enhetlig 
regel om äganderättens övergång. 

När den regeln var klar (VIII.–2:101), restes frågan vilka fall regeln skulle til-
lämpas på: är det säljarens konkurs, köparens konkurs, risken för varan om den blir 
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förstörd före leverens, rätten till avkastning, vem som ska bära miljöansvaret, vem 
som ska betala förmögenhetsskatt etc.? Frågan kunde aldrig besvaras på så sätt att ett 
tillämpningsområde angavs i positiva ordalag, men efter ett tag skrev man successivt 
in ett antal undantag (2:201). Fastän regeln skulle tillämpas både mellan parterna och 
mot tredje man, finns såväl obligationsrättsliga som sakrättsliga undantag. I båda fal-
len är det dock fråga om exemplifieringar, så att fler undantag kan finnas. Det hade 
varit bättre om lagen hade angett när regeln är tillämplig än att den som nu anger 
vissa fall då den inte	är tillämplig. 

Trots att den hetaste diskussionen avsåg köparens skydd vid säljarens insolvens, 
är det inte alldeles klart i vad mån regeln skall tillämpas ens på det fallet. I 2:201 (3) 
heter det nämligen att ”the transfer of ownership does not affect rights of or against 
third parties under other rules of law, such as: (a) any right of the transferor’s credi-
tors to treat the transfer as ineffective arising from the law of insolvency or similar 
provisions”. I många länder tycks man anse att äganderättens övergång vid konkurs 
skall regleras exklusivt av konkurslagstiftningen. 

Den enhetliga regeln kräver för äganderättens övergång bl.a. att ”the transferee is 
entitled as against the transferor to the transfer of ownership by virtue of a contract 
or other juridical act, a court order or a rule of law; and there is an agreement as to 
the time ownership is to pass and the conditions of this agreement are met, or, in the 
absence of such agreement, delivery or an equivalent to delivery”. Regeln innebär att 
om någon köper en bil i befintligt skick (as is) och betalar köpeskillingen men lämnar 
bilen kvar hos säljaren under några dagar i väntan på att han fått en garageplats, så 
är köparen inte skyddad i säljarens konkurs om parterna inte dessutom har avtalat att 
köparen har blivit ägare. Av den skrivna kommentaren till grundregeln framgår att ett 
avtal om äganderättens övergång inte skall presumeras; i realiteten påminner regeln 
om den tyska rättens krav på både ett obligationsrättsligt och ett sakrättsligt avtal. 

Jag skulle kunna ha viss förståelse om det infördes en tvingande (precep torisk) 
regel om tradition i syfte att skydda säljarens borgenärer (kreditorer). En sådan finns ju 
sedan år 1835 i Sverige, men vi har blivit i hög grad tvivlande till att behålla den regeln 
(se mitt tillägg i rättsfallet NJA 2008 s. 684 på s. 692 ff.). I övriga nordiska länder finns 
inget traditionskrav vid omsätt nings överlåtelser utan bara vid säkerhetsöverlåtelser. 
Men när nu regeln i den europeiska modellagen gjorts dispositiv, borde den ha utfor-
mats i enlighet med vad parterna skulle ha avtalat ifall de hade tänkt på problemet och 
reglerat det. Det finns knappast någon säljare som skulle vägra att ge köparen skydd vid 
säljarens insolvens, om bara säljaren samtidigt kunde ha skydd vid köparens insolvens. 
I kommentaren hävdas dock att vissa säljare inte skulle vilja ge köparen sådant skydd, 
för att det skulle drabba säljarens borgenärer. Säljaren skulle alltså önska att hans bor-
genärer får behålla både gjord betalning och den sålda egendomen. En jämförelse görs 
i kommentaren också med fordringar på betalning, fastän invändningarna bara rör rät-
ten till varan vid speciesköp. Enligt min mening blir effekten av regeln att köpare med 
juridiska kunskaper eller med pengar att inhämta juridiska råd ser till att ett avtal träffas 
om äganderättens övergång, medan andra ofta kommer att göra en förlust. 
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Regleringen förklaras antagligen till stor del av att den skall vara enhetlig. Vis-
serligen finns det en bestämmelse (2:201 (4)) om att överlåtarens rätt att innehålla 
sin prestation (detentionsrätt), ifall förvärvaren inte betalar, har sakrättsligt skydd 
(rettsvern). Men om förvärvaren skall åtnjuta viss kredit efter leveransen, framstår 
det kanske som ett problem att förvärvaren omedelbart skall bli ägare samtidigt som 
överlåtaren behöver förbehålla sig ’äganderätten’ tills full betalning skett. I en annan 
bestämmelse (2:307) har dock förvärvaren efter leveransen rätt att genom full betal-
ning bli ägare, även om säljaren gjort äganderättsförbehåll. Ett ömsesidigt skydd mot 
andra partens borgenärer är tydligen möjligt även enligt den europeiska modellagen 
– dock bara sedan leverans har ägt rum.

Med skandinavisk uppsplittrad juridisk teknik, som senare använts även i USA i 
Uniform Commercial Code, är det enkelt att samtidigt ge köparen sak rätts  ligt skydd 
(rettsvern) för ett bindande köpeavtal (alltså förutsatt att han beta lat eller betalar), säl-
jaren en sakrättsligt skyddad detentionsrätt och stopp nings  rätt (standsningsret) och 
säljaren en möjlighet att betinga sig en säker hets rätt (salgspant) i varan efter leverans 
om det då återstår något att betala.

Vid det sista sammanträdet i projektet begärde jag en ny omröstning om den 
enhetliga regeln och föreslog att den dispositiva regeln (presumtionen) skulle vara 
att äganderätten gick över genom ett bindande köpeavtal, med vissa följd ändringar. 
Även andra ändringsförslag framfördes, först att sådan över gång skulle kräva att nå-
gon del av köpeskillingen betalats (jfr consideration i engelsk rätt) och sedan att hela 
köpeskillingen måste vara betald (då det inte skulle bli något problem med säljarens 
skydd mot köparens borgenärer). Det sista förslaget gjordes efter omröstning till kon-
traproposition. Enligt denna skulle det emellertid bli omöjligt att fingera ett avtal 
om omedelbar ägande rätts övergång, när bara en viss del av köpeskillingen betalats, 
varför skandinaverna och vissa andra lade ner sina röster. 

När det gäller kapitlet (IX) om säkerhetsrätt i lös egendom har studiegruppen i 
princip gått med på att ha ett funktionellt grepp. Äganderättsförbehåll skall betraktas 
som en säkerhetsrätt. Detsamma gäller även vissa fall av finansiell leasing, kommis-
sions- eller konsignationsavtal och trust enligt engelsk rätt (IX.–1:102). Men när vi så 
småningom kom fram till lös ningarna, kunde de som bestämde inte hålla fast vid ut-
gångspunkten och se äganderättsförbehåll som en säkerhetsrätt. Uteblir betalningen, 
kan säljaren häva avtalet och ta tillbaka varan. Därvid har säljaren rätt till hela över-
värdet i varan, om det finns ett sådant (IX.–7:301 (3)). Enligt skandinaviska regler til-
lkomna på 1910-talet får säljaren bara tillgodogöra sig vad som behövs för att erhålla 
vad som återstår obetalt av köpeskillingen, medan ett överskott skall tillfalla köparen. 
Förutom att modellagens regel är funktionellt anmärk nings värd blir den knappast 
enkel att tillämpa. Sedan köpeavtalet hävts, får säljaren ta tillbaka varan och köparen 
får tillbaka allt han har betalat. Men därutöver skall kanske köparen betala ersättning 
för nytta av varan under en viss tid, köparen betala ersättning för minskning av varans 
värde och säljaren betala avkastningsränta på de pengarna han har haft. Det blir i så 
fall fem olika operationer för att komma fram till resultatet. 
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Professor Anders Ørgaard, Danmark:
Jeg hedder Anders Ørgaard, og jeg er professor i formueret på Aalborg Univer sitet i 
Danmark. 

Jeg har nogle enkelte kommentarer til dette spørgsmål. Med hensyn til ejen-
domsrettens overgang var det en god gennemgang af de forskellige syste mer. Men 
det er ikke mærkeligt, at vi har forskellige løsningsmodeller, når det er forskellige 
ting, vi taler om. For når vi taler om ejendomsretten gene relt, så bliver vi nødt til 
at tale om det i enkeltstående situationer, f.eks. for, som du også nævnte, stands-
ningsretten, risikoens overgang, dobbeltsalg, ekstink tion, vindikation, hvor det er 
klart nok, at man har forskellige løsninger på det. Det er også min fornemmelse, 
som Hans Frederik siger, at vi i realiteten får nogle af de samme løsninger, men fra 
forskellige veje, uanset om man ser det fra en nordisk synsvinkel eller fra en mere 
europæisk eller verdens synsvinkel. 

Jeg vil godt tage en enkelt ting ind, som måske ikke har været omtalt så meget 
her. Det er en udvikling, som jeg synes, vi ser i Danmark nu inden for ejendomsret. 
Det er især inden for panteret og klassisk ejendomsret. Det er spørgs målene om 
især overgang, hvor vi kan tale om overgang i forbindelse med standsningsret og 
overgang i forbindelse med ekstinktion og vindikation. Der har det været sådan, at 
rådighedsberøvelse – altså om man fysisk har salgs genstanden eller løsøregenstan-
den i hænde – har haft stor betydning. Der mener jeg i hvert fald for dansk ret, at det 
er noget, der på de praktisk vigtige områder er ved at gå tilbage. Det er ved at blive 
afløst af forskellige registre rings regler. Jeg lagde mærke til, at du i dine eksempler 
især brugte løs øre eksemp ler. Vi fik derimod ikke ret mange eksempler vedrørende 
fast ejen dom. Det er fordi, at vi for løsøre, sådan som jeg umiddelbart ser det, i vidt 
om fang befinder os på ulovreguleret område.

Men hvis det er sådan, at der kommer registreringsregler på disse om rå der, så 
kunne man fra et teoretisk synspunkt frygte, at problemerne begyn der at forsvinde 
en lille smule. Hvis vi ser på fast ejendom, kan vi sige, at vi har haft registrerings-
regler vedrørende ejerrettigheder og panterettigheder i fast ejen dom i mange år i 
Danmark. Vi har også haft registreringsrettigheder ved rø ren de panteret i løsøre. 
Inden for de senere år har vi også fået et register ved rø rende biler. Vi har igen-
nem mange år haft et register vedrørende fly og skibe. Vi har register vedrørende 
andelsboliger, og vi har register vedrørende virk som hedspant og fordringspant. Så 
man kan sige, at en masse af disse aktiv typer, som egentlig før var ulovregulerede 
og uafklarede områder, bliver regu le ret af forskellige registreringssystemer i dag. 

Det, man kan spørge sig selv om, er, om disse registreringssystemer også på 
verdensplan kan komme ind og dominere sådan, at nogle af disse pro ble mer, 
som vi har hørt om i dag, vil kunne blive løst ved at harmonisere for skellige 
registreringssystemer. 

Der vil jeg sige, at det er en svær vej, og sådan som jeg har forstået det, har det 
været svært indtil videre at få det harmoniseret og komme videre med det. Men 
det er vel vejen frem, at det bliver registrering af disse rettigheder på verdens plan. 
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Man har det inden for immaterialretten, inden for designret og patent ret, hvor man 
allerede har registrering af ejerrettigheder, som gælder world wide.


