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Ejendomsrettens overgang – Norden kontra verden 
 
Claes Martinson1 
 
 
 
 
Den nordiske regulering af ejendomsrettens overgang adskiller sig fra mange andre 
landes regulering. På hvilke måder indebærer internationaliseringen udfordringer for 
den nordiske regulering, og hvad betyder det for det praktiske retsliv? 
 
Jag skall med några bilder försöka att ge en illustration av i vilken mån man kan 
tala om ett ”Norden kontra Verden” i privaträtten. Mot bakgrund härav skall jag 
också ge några illustrationer av ”udfordringer” för både ”regulering och det 
praktiske retsliv”.  

Bakgrunden till temat är förstås föreställningen om att internationella 
aspekter fått ett ökat utrymme i privaträtten under inte minst de senaste 15 åren. 
Allmänt sett handlar mitt tema därför om vår argumentationstradition kontra 
vissa andra sådana som dominerar i ”Verden”, eller i vart fall västvärlden. Temat 
angränsar också till frågan om kodifikationers betydelse.  

För dem som varit med på tidigare Nordiska juristmöten, kan man därför 
säga att jag knyter an till vad Fredrik Stang talade om 1922 angående 
kodifikationer och den nordiska rättskulturen. Jag knyter också an till vad Lars 
Björne tydligen talade om 2002 beträffande det nordiska rättsarvet och dess 
framtid m h t nödvändiga internationella kompromisser. Vad gäller den centrala 
tematiken hamnar jag dock mer åt vad Torgny Håstad i förbifarten nämnde på 
juristmötet 2002, om att ”Skandinaver brukar … berömma sig av en realistisk 
analys, vilken medför skepsis mot bl.a. resonemang om äganderättens övergång 
och andra mellanbegrepp.”2 Kärnan i min beskrivning är ju nämligen som titeln 
anger: ”ejendomsrettens overgang”.3  

Jag skall med tio bilder (avsnitt) teckna temat ”Norden kontra Verden”, och 
därefter i fyra avsnitt presentera ”udfordringer” som jag anser temat kan föra 
med sig.4  

                                          
1 Jur Dr, Juridiska institutionen, Göteborgs Universitet.  
2 Stang; Bør de nordiske Land gaa til en kodifikation av sin privatret? Björne; Det nordiska rättsarvet – myt eller 
verklighet?, Håstad; En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten. 
3 Den språkliga skillnad som i vart fall en svensk kan uppfatta mellan „äganderätt“ och „ejendomsrett“ 
(„egendomsrätt“) är intressant. Egendomsrätt är ett ord som inte används i svenskan, men som skulle vara ett bra 
alternativ till äganderätt som civilrättsligt begrepp med i viss mån avvikande betydelse, inte minst ideologiskt.  
4 En annan text kring dessa teman är min artikel: How Swedish Lawyers Think about ’Ownership’ and Transfer 
of Ownership — Are We Just Peculiar or Actually Ahead? i antologin Faber/Lurger - Rules for the Transfer of 
Movables, A candidate for European Harmonisation or National Reforms?, Sellier 2008. Se i samma antologi 
också Wolfgang Fabers artikel Scepticism about the Functional Approach from a Unitary Perspective.  
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1 Gångbara argument i olika rättskulturer 

Exempel: En domstol ger Herr Lucas rätt att ta väg över Herr Vincents mark och likaså 
använda delar av den för jordbruk. En kort tid efter domen ångrar sig emellertid 
Lucas. Eftersom han använt marken på nämnda sätt under mer än 30 år, anser han att 
det hade varit bättre om han stämt för att få äganderätt till marken. – Utgå från att den 
relevanta rättsordningen faktiskt innebär att 30 års användande kan ge äganderätt. 
Skall Lucas ges äganderätt till marken trots att han först bara stämde för att få 
nyttjanderätt? 
 
Vad som är intressant här är vilken typ av argumentation som kan vara gångbar 
i Norden respektive ”verden”. En argumentation för Lucas räkning kan te sig 
enligt följande, beroende på jurisdiktion:  

– Eftersom Lucas redan hade blivit ägare genom de 30 årens användande, så 
skall han inte förlora äganderätten genom att han bara stämde för att få 
nyttjanderätt.  

– Äganderätten övergår i dessa fall när domstolen bestämmer. Därför var han 
inte ägare när han stämde för nyttjanderätt. Äganderätt är en annan sak än 
nyttjanderätt och därför skall Lucas kunna stämma för att få äganderätt.  

– Intressena bakom en tvist om äganderätt jämfört med en tvist om 
nyttjanderätt är så pass olika att frågorna skall kunna prövas var för sig.  

Jag menar att det är ganska tydliga skillnader mellan dessa argument, och att 
vad som är gångbart i en del av världen inte alls är det i en annan del, i vart fall 
inte utan att argumenten omtolkas eller kläds i andra ord. Exempelvis skulle det 
första argumentet inte vara gångbart i den andra, utan antagligen betraktas som 
begreppsjurisprudens. Om det första argumentet däremot kläds om till 
värderingen att det är orimligt mot den som stämmer på fel grund att hamna i 
en sämre sits än han kunnat, så skulle det kanske kunna ha viss effekt i den 
tredje. Däremot skulle argumentet inte ens efter en sådan omklädning ges 
relevans i den andra jurisdiktionen.  

Jag har hämtat argumenten från, i tur och ordning, ”common law”-
traditionen, den kodifierade rättstraditionen och den funktionella (nordiska) 
traditionen. Exemplet skall illustrera att Norden skiljer sig från ”Verden”, och 
detta särskilt tydligt när vi hamnar i frågor som har med äganderätt att göra.  

2 En internationell diskussion 

Nästa bild handlar om vad som kan hända när en skandinavisk jurist och några 
utländska jurister diskuterar frågor som har med temat äganderättens övergång 
att göra. Juristerna från kodifierad bakgrund hämtar då genast sin utgångspunkt, 
som är äganderätten. De kommer sinsemellan att diskutera på en abstrakt nivå 
och till synes behandla frågor om vilken systematik som skall väljas. Denna 
diskussion kläds i termer av ”äganderättens övergång”. Eftersom de på detta sätt 
använder en enhetlig utgångspunkt kommer jag fortsättningsvis att kalla dessa 
jurister för ”unitära”, (unitary).  
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Medan de unitära juristerna diskuterar överbyggnad, väntar skandinaven på 
att diskussionen skall komma till vad vi kallar de ”reella problemen”. Detta utan 
att förstå att de unitära faktiskt sysslar med en sorts problemlösning, på en 
abstrakt nivå. Därmed får vi svårt att komma till tals eftersom vår utgångspunkt 
befinner sig i andra ändan av de diskussioner som förs. Så snart skandinaven 
försöker börja i sin ände, för de unitära juristerna tillbaka frågan till sin 
abstrakta nivå.  

Utöver unitära och skandinaviska jurister finns det andra som liksom skandinaverna föredrar 
en diskussion kring reella problem, eller i vart fall konkreta exempel. De är svåra att placera, 
men i den förenklade bild jag vill ge här, hamnar de för sig. I denna förenklade bild blir de 
sådana som närmast använder äganderätt som ideologiskt verktyg eller retoriskt knep, där 
det för stunden passar. Jag kommer inte att beskriva särskilt mycket av deras approach, trots 
att den i och för sig är intressant. Här är det dock i huvudsak det motsatsförhållande som 
framskymtar mellan den nordiska och de unitära approacherna som jag vill lyfta fram.   

Den nordiska approachen är att inte alls använda konceptet ”äganderättens 
övergång”. Vi börjar diskussionen med de reella problemen, som vi menar är av 
så olika karaktär att de bör hållas isär. Om exempelvis herr Berg säljer en bil 
till fru Carlsson, så kan en rad olika problem uppträda; Får säljare Berg bruka 
bilen fram till leverans? Får köpare Carlsson företräde i en eventuell konkurs för 
Berg? Får köpare Carlsson företräde framför uthyraren Allbilar? (Om det nu var 
så att herr Berg bara hyrde bilen från dem.) 

Med den nordiska approachen blandar vi över huvud taget inte in 
äganderättsbegreppet i lösningen av dessa fall. Således hävdar vi inte att säljaren 
har brukanderätt till såld egendom fram tills leverans för att ”äganderätten inte 
övergått”. Inte heller löser vi frågan om prioritet för köpare i konkurs med att 
”äganderätten övergått”. Däremot kan vi, förvisso, säga att en godtroende 
förvärvare får bättre rätt framför en tidigare förvärvare och vi kan för detta 
använda termen ”äganderätt”, men då använder vi endast termen som ett annat 
ord för prioritet. Äganderätten är för oss ett relationellt begrepp. Vi använder 
det för att karaktärisera vilken prioritet vi ger ett subjekt framför ett annat, dvs 
för att uttrycka resultatet av vår bedömning.  

Ett sätt att teckna motsatsförhållandet mellan den skandinaviska och de 
unitära approacherna är:  
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Bilden visar överst den unitära sammanhållna utgångspunkten, äganderätten. Därunder 
några av de indelningar och strukturer som används. Systematiken är ritad hierarkiskt för att 
visa hur det strukturerade angreppssättet använder olika nivåer av abstraktion. Den undre 
halvan av bilden skall illustrera den skandinaviska approachen. Utgångspunkterna är här de 
reella problemen. De tre problem som nämndes ovan har placerats in på olika platser utan 
att de alls hålls samman. Avstånden mellan problemen skall illustrera att också vi använder 
indelningar som utomobligatoriska förhållanden, obligationsförhållanden och 
tredjemansförhållanden.  

Till skillnad från unitärerna använder vi inte äganderätt och 
äganderättsövergång som kopplingsbegrepp och överstruktur för våra normer. 
Istället behandlar vi fall som de just nämnda, d v s frågor om exempelvis 
brukande, borgenärsprioritet och godtrosförvärv, som fristående. Vi ser liten 
anledning att koppla ihop dessa konflikter. Faktum är att vi rent av ser sådana 
försök som skadliga för de intresseavvägningar vi menar måste göras utifrån 
varje relation för sig. Det händer att skällsordet ”begreppsjurisprudens” används 
mot sådana försök.   

Det skandinaviskt funktionella och de unitära perspektiven står således i 
skarp kontrast till varandra och detta blir tydligt i en internationell diskussion. 
För att ge bilden av den internationella diskussionen sin rätta färg, skall också 
nämnas att ett skandinaviskt påpekande om att diskussionen borde börja i andra 
ändan, med ”the real problems”, inte bidrar till något gott diskussionsklimat. 
Motsatsvis är det ju ”not real problems” som de andra diskuterar. Av samma 
skäl är det inte heller är det så lyckat att tala om den skandinaviska approachen 
som ”functional”, om vi ställer den i motsats till vad andra gör – ”not 
functional”. Föga förvånande är inte heller ”begreppsjurisprudens” något 
populärt omdöme.  

En internationell diskussion kan således leda till vissa reaktioner.  
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3 ”Verdens” reaktioner på Norden 

Eftersom Norden är en liten del av ”Verden”, är det inte så många som får 
anledning att reflektera över frågan i vilken mån Norden är annorlunda. I vart 
fall är det få utomnordiska jurister som får den chansen. Bland dem som ändå 
får chansen är det inte ovanligt att reaktionen blir ointresse och likgiltighet. Vi 
är helt enkelt en för liten minoritet för att alls bli beaktade.  

I övrigt kan det dock bli förvånansvärt starka reaktioner. Bland de positiva 
reaktionerna kan vi märka: ”spännande och intressant, ett helt nytt perspektiv, så 
fullständigt annorlunda”, ”en sympatisk juridik med en befruktande anknytning 
till filosofin”, ”intresseavvägningarnas förlovade länder”. Detta är förstås 
upplyftande. Det skall då dock anmärkas att de positiva reaktionerna kan vara 
förenade med skepticism. De positiva sidorna ses som nästintill utopiska. Vår 
approach uppfattas ha ”begränsad användbarhet” och anses bara passa för ett 
samhälle med en extremt lojal och homogen juristkår som haft tid att utveckla 
denna tradition. Därmed ses vår approach som irrelevant i internationella 
sammanhang.   

Bland de negativt laddade reaktionerna, som kanske är de mest vanliga, 
märks ”obegripligt” och ”oförutsebart”. Härtill anknyter också en typ av 
reaktioner som får karaktäriseras som rena missförstånd – ”ojuridiskt”, 
”normlöst”, ”strukturlöst”. Det tydligaste missförståndet är kanske att vi inte alls 
skulle använda oss av äganderätt och att vår approach därmed kopplas samman 
med kommunism.  

Med dessa reaktioner framträder en föreställning om ”Verden kontra 
Norden”. Detta är egentligen inte så märkligt. För dem som är unitarister, d v s 
använder någon variant av överbyggnad med äganderätten som utgångspunkt, är 
det inte så konstigt att vår approach är ”obegriplig”. Vi tar nämligen bort de 
begreppskonstruktioner som deras kommunikation bygger på. Utan 
äganderättsöverbyggnaden får de ingen överblick. Vi tar också bort det verktyg 
som de använder för att analysera fram lösningen, i vart fall i vad som är deras 
första led i processen. För dem som är vana vid en code, som förment har 
strukturerat alla problem, är det också en viktig del av denna större struktur som 
vi tar bort.  

På en allmän nivå kan reaktionerna kanske förklaras med den strävan efter 
systemkoherens som jurister ofta värnar om, som upprätthållare av rättsliga 
system. När perspektivet utgår från äganderätten som grundbult i systemet, blir 
det förstås dramatiskt att tänka bort en sådan. I vart fall blir det svårt att förstå 
poängen med att göra det. Unitaristens reaktion kan därför t o m bli att försöka 
övertyga skandinaven om att vi trots allt använder en äganderättsövergång – vi 
vet bara inte om det.  

4 Förra århundradet; några nedslag 

Reaktionerna på ömse sidor känns antagligen igen av flera skandinaviska 
jurister. Vi, eller i vart fall våra förfäder, har ägnat dryga 70 år för att bli av 
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med ”äganderättsövergången” som argumentationsmodell.5 Det går att hitta 
reaktioner i vår debatt som är lätta att associera med de nämnda.  
Om vi flyttar oss till 1902 års juristmöte ser vi hur Köpenhamnsprofessorn Carl 
Torp angrep det svenska köplagförslaget som innehöll några paragrafer om just 
äganderättens övergång:   

– ”Kærnen i de Forslag, som jeg har tilladt mig at fremsætte, er jo det, at Spørgsmaalet om 
Ejendomsoverdragelse formentlig bør opløses i sine Elementer, at det med andre Ord ikke 
bør stilles saaledes: Hvad kræves til en Ejendomsoverdragelse? Men at det maa lyde saaledes: 
Hvad kræves der for, at en Køber nyder fuld Retsbeskyttelse overfor Overdragerens 
Kreditorer, og hvad kræves der for, at en Køber er beskyttet i Sammenstød med andre 
Erhverere af samme Ting?”6   

Tore Almén svarade:  
”Jag för min del befarar osäkerhet i rättsskipningen, då det gäller att tolka de såväl i lagtext 
som i enskildes rättshandlingar så ofta förekommande uttrycken egare och eganderätt, derest 
man resignerar från att söka fixera tidpunkten för eganderättens öfverflyttning …”7  

Almén argumenterade alltså i detta läge för att en äganderättsövergång behövs 
för säkerhet i rättsskipningen, vilket antagligen kan uppfattas som 
rättssäkerheten och förutsebarheten. Dessa reaktioner kan jämföras med de 
unitära juristernas reaktioner idag.  

Trots meningsmotsättningarna vann Torps linje beträffande utformningen av 
de nordiska köplagarna. Men ”äganderättens övergång” var seglivad och det tog 
tid att få bort den. Trettiotalet år senare avslutar Alf Ross sitt inledningskapitel i 
Ejendomsret och Ejendomsovergang så här: 

” >>Ejendomsrettens Overgang<< kan alene tages som Fællesbetegnelse for Indbegrepet af 
en Række retsfunktionelle Problemer. Det er disse og allene disse Funktioner, der utgør 
Genstand for en real Undersøgelse. Udover disse er Ejendomsretten selv intet, hverken 
noget, der begrunder disse Funktioner, eller som >>afgøres<< genom dem.”8 

                                          
5 Några av de hänvisningar som kan göras är, med svensk betoning: Henrik Hessler, Allmän Sakrätt, Norstedts 
1973, s 18, 179–187, 262–263. Jan Hellner framhåller Östen Undéns analys i Svensk Sakrätt och dess betydelse 
för att diskussionen om äganderättens övergång i stort sett upphört i Sverige, se Speciell Avtalsrätt I Köprätt, 
Juristförlaget 1982, s 250. Agell/Malmström avfärdar frågan om äganderättens övergång med att det är en sedan 
länge etablerad uppfattning i svensk rätt att frågor kring detta tema är fel ställda, Civilrätt, 20 uppl, Liber 2007, s 
146. För en kort utveckling av bakgrunden se Persson, Annina H, Förbehållsklausuler, Jure 1998, s 110–113. – 
Jfr Knut Rodhe som bygger sin systematik från en rent funktionell infallsvinkel där ”anspråk på äganderätt”, 
”anspråk på betalning” etc blir de rubriker under vilka olika principiella intressekonflikter identifieras, Handbok 
i Sakrätt, Norstedts 1985. Likaså Torgny Håstad i Sakrätt avseende lös egendom, Norstedts, senast 6 upplagan, 
1996, se särskilt s 23. Vidare Bo Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, Norstedts 1984, s 37. Motsvarande 
Johansson, Svante O, Stoppningsrätt under godstransport, Norstedts 2001, s 232–233. Se även Falkanger, Thor, 
Tingsrett, Universitetsforlaget 1999. – Terminologin ”rättighetsövergång” används dock av vissa författare 
utifrån andra syften: Sjur Brækhus Omsetning og kreditt, 1998, och Folke Grauers, Fastighetsköp, Juristförlaget i 
Lund 2007, s 352–354.  
6 NJM 1902 s 138. 
7 … „och nöjer sig med att för hvardera af de båda nyss antydda kollissionsfallen gifva fristående rättsregler, 
utan att kläda någondera af dessa i formen af ett uttalande om tidpunkten för eganderättens öfvergång.” NJM 
1902 s 154.  
8 ... “Tillbage staar endnu det Spørgsmaal, hvilke de reale Retsproblemer er, der betegnes med Titeln 
>>Ejendomsrettens Overgang<<.” (min kursivering) s 26. I de följande kapitlen tar han tag i dessa reella 
problem var för sig. Han skiljer mellan relationer mellan parter, förhållandet till tredje man, förhållandet mellan 
en av parterna och den andres successorer.  
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En sorts sista milstolpe i utvecklingen får illustreras av Henrik Hesslers Allmän 
Sakrätt från 1973:  

”Man ställde tidigare – och gör så stundom även idag – frågan: när går äganderätten till t. ex. 
en lös sak över från säljaren till köparen? … Det finns emellertid uppenbart ingenting som 
alldeles för sig själv ”går över” från säljare till köpare. Vad som måste ske är att bestämma 
tidpunkten för inträdet av de olika rättsföljder som blir aktuella i samband med en 
övergång.9 

Någon gång på sjuttiotalet har vår funktionella approach således blivit 
allmängods, det gängse sättet att tänka. Under perioden har det också 
förekommit en ”rättighetsdebatt” och beskrivningar där argument grundade på 
äganderättsföreställningar utmålas som ”magi”.10  

När vi mot denna bakgrund upplever de unitära juristernas reaktioner på vår 
approach är det lätt att associera med vår debatt. Därmed är det lätt att dra 
slutsatsen att vi hamnar i en diskussion som vi redan ”är klara med”. 

5 Norden kontra ”Verden”? 

Vi kan i vår gamla debatt också hitta visst stöd för våra associationer kring 
”Verdens” approacher. Alf Ross skriver 1935: 

”At fransk-engelsk-tysk Teori virkelig endnu den Dag i Dag opbygger Læren om 
Ejendomsrettens Overgang paa et substantielt-metafysiskt Grundlag, fremgaar af den 
fundamentale Kendsgerning, at Ejendomsrettens Overgang overalt i Teorien opfattes 
principielt som en umiddelbart i Forholdet mellem Parterne stedfindene Forteteelse. 
Parternas Stilling till Tredjemænd betragtes som heraf afledte Konsekvenser.”11   

När vi ser denna kritik framträder en tydlig föreställning om ”Norden kontra 
Verden”.12  
                                          
9 Hesslers text är egentligen fylligare och lyder: ”Man ställde tidigare – och gör så stundom även idag – frågan: 
när går äganderätten till t. ex. en lös sak över från säljaren till köparen? Och sedan man bestämt sig för att detta 
skulle vara vid avtalet eller vid besittningsöverlämnandet, resonerades det så att, eftersom äganderätten övergår 
vid den angivna tidpunkten, följer därav att köparen från den tidpunkten har rätt att kräva naturaprestation, att 
han vinner skydd mot säljarens borgenärer, att han är skyddad vid tvesala etc. 
   Det finns emellertid uppenbart ingenting som alldeles för sig själv ”går över” från säljare till köpare. Vad som 
måste ske är att bestämma tidpunkten för inträdet av de olika rättsföljder som blir aktuella i samband med en 
övergång. Finner man att enligt gällande rätt skydd mot säljarens borgenärer inträder först i och med traditionen, 
kan man uttrycka detta så att såtillvida äganderätten sålunda övergår vid denna tidpunkt. Men detta senare 
konstaterande är ju då tämligen ointressant. Inget hindrar att de olika rättsföljderna kan inträda vid olika 
tidpunkter och vara knutna till olika fakta.” Allmän Sakrätt s 18. 
10 Exempelvis Alf Ross i Tü-tü, Festskrift till Ussing 1951, och Hessler i Festskrift till Arnholm 1969 sid 470 
och 472. 
11 Alf Ross, Ejendomsret och Ejendomsovergang, 1935, s18. 
12 En annan dåtida utsaga med samma funktionella inriktning men på temat kodifikationers betydelse är: ”Et 
typisk utslag av den konstruktive lovgivningsvirksomhet er den tyske borgerlige lovbok. Det første utkast til 
lovboken var harmoniskt opbygget, det var præget av en gjennemskjærende logik, det var i logisk-konstruktiv 
henseende hensynsløst radikalt. Overfor livets reale forhold derimot var det sterilt eller – endnu værre – de 
logiske erobringer skede paa det levende livs bekostning. Noget blev bedret i utkastet gjennem en 
revisionskomite, som blev nedsat. Men gjennemgaaende er lovboken, slik som den nu foreligger, præget av 
samme fortrin og samme feil som det første utkast. Utvilsomt har lovboken været en befrielse for Tyskland, idet 
den satte nye retskilder i steden for corpus juris og idet den skapte retsenhet indenfor en politisk enhet, som 
Tyskland da var blit. Ser man derimot paa lovbokens inhold, er den efter min mening i hovedsaken en ulykke for 
Tyskland. Indenfor emne efter emne stagnerer nu utviklingen; den bindes i formler og stanses av paragrafer. En 
virkelig utvikling av den tyske privatret, præget av nutidens tænkning og liv, kan først begynde, naar lovboken 
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Utan att ägna saken särskilt mycket eftertanke framstår denna bild dock som 
ganska problematisk. Kan den verkligen vara riktig? Inte kan väl ”Verden” ligga 
100, eller i vart fall 40, år efter? – Visst talas det om ”nordiskt ljus”, men det var 
väl något annat? – Förklaringen är väl snarare att Verden inte förstår Norden, 
eller att Norden inte förstår Verden? 

Nu har jag inte ambitionen att visa hur det egentligen är. Om jag hade 
lyckats åstadkomma en sådan beskrivning hade den blivit för omfattande och 
detaljrik att redogöra för här. Vad jag skall göra är att göra några förenklingar, 
som kan visa olika aspekter av temat ”Norden kontra Verden” 

6 En annan internationell diskussion 

En första aspekt framgår av ett exempel från verkligheten. En nordisk jurist 
diskuterar med en utländsk jurist hur ett kontraktsbrott skall hanteras. Det 
handlar om en köksleverantör som inte fullgjort hela installationen i tid och 
med undermåligt resultat. Ett förslag i diskussionen är att restaurangägaren 
häver köpet, slänger ut det installerade och anlitar en annan leverantör. Ställd 
inför detta förslag invänder dock den utländske juristen att det får 
restaurangägaren inte göra. När det som här är fråga om att leveransen inte 
slutförts har leverantören nämligen alltjämt äganderätten till egendomen.  

Den skandinaviske juristen blir då ganska förbryllad. Konsekvensen blir ju 
absurd. Om argumentet godtas kan leverantören blockera köparens 
handlingsalternativ genom att dröja med slutleverans. Vad som rimligen måste 
vara avgörande är istället om en hävning har tillräcklig grund. När så är fallet 
får restaurangägaren givetvis ta bort den levererade egendomen, samt t o m få 
skadestånd för kostnaderna. 

Som väl är illustrerar detta exempel knappast något annat än att det ibland 
helt enkelt förekommer bristfälliga analyser även bland utländska jurister. 
Argumentet är knappast hållbart för en unitär jurist, och inte heller för någon 
med ”common law”-tradition, även om det faktiskt var därifrån juristen i detta 
verkliga fall hörde hemma.  

Kanhända hade argumentet sin grund i att en köpare bör vara förpliktigad att visa omsorg 
även om en säljare som gjort ett väsentligt kontraktsbrott. Att ”slänga ut” köksinredningen, i 
betydelsen förstöra den, förefaller onödigt hårddraget. En del av värdet kan antagligen 
räddas genom att inredningen stuvas undan tills säljaren hämtar den. Nu var det dock inte så 
som argumentet framfördes.  

Det kan tyckas lite fånigt att jag tar upp exempel på ett enskilt misstag i min 
illustration av Norden kontra Verden. Misstagen är emellertid en bild i 
helheten som visar hur det kan vara svårt att kommunicera. Det är lätt att 
avfärda ett angreppssätt om man kan skjuta in sig på rena felaktigheter och låta 
                                          
har ophørt at virke.” Fredrik Stang, NJM 1922 Bilag II s 22. Stang fortsatte dock med att ge exempel på att en 
kodifikation inte nödvändigtvis behöver få dessa följder: ”Meget bedre er den schweizeriske lovbok – den 
bygger jo ogsaa paa en retsvitenskap, som er paavirket ikke bare fra Tyskland, men ogsaa fra Frankrike. De 
mænd, som har forfattet den, har selvfølgelig ikke kunnet kjende alle de livsforhold, som har ligget under deras 
lovgivningsmagt, men de har hat respekt for dem. Respekten ytrer sig for en stor del deri, at de gaar avveien. I 
erstatningslæren har de saaledes været saa rædde for at binde utviklingen, at de praktiskt talt har overlatt alt til 
dommerens skjøn.”  
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dem karaktärisera helheten. Avsnittet syftar därför till att peka på risken för att 
vi drar slutsatser om utländska approacher utifrån beskrivningar som grundas på 
misstag, eller för den delen missuppfattningar från vår sida. Möjligen kan vi 
också använda avsnittet som grund för att fundera över om användandet av 
äganderättsbegreppet i argumentationsfasen, innebär en större risk för såväl 
interna misstag som externa missuppfattningar. 

7 En nyanserad bild av ”Verden” 

För att få en bättre bild av de unitära approacherna finns det anledning att 
konfrontera den unitäre juristen med vår kritik om bristande realism, 
begreppsjurisprudens och dogmatism. Den respons vi då får leder till en mer 
nyanserad bild.   

För det första hävdar unitaristen att det i takt med modernt tänkande har 
skett en realistisk utveckling i alla länder. Det finns i princip konsensus om att 
normer är resultatet av värderingar från lagstiftaren och att juristerna/domarna 
måste ta dessa värderingar med sig i sina beslut. Likaså att de givetvis måste 
avväga mellan värden som står mot varandra.  

För det andra är ”begreppsjurisprudens” inte ett skällsord bara i Norden. Det 
uppfattas i unitära approacher närmast som skrattretande om någon jurist skulle 
hänfalla till sådan argumentation.   

För det tredje är äganderättsöverbyggnaden begränsad till vissa frågor som 
funktionellt hör samman. Det är således bara exempelvis rätt att bruka, rätt att 
modifiera, rätt att konsumera/förstöra, rätt att försvara – inklusive prioritet mot 
fordringsägare och andra borgenärer, som omfattas i en modern unitär 
approach. Således hör t ex riskens övergång och rätt till prestation inte till 
äganderättens övergång. Inte heller hör, den i avsnitt 2 nämnda, frågan om 
säljarens rätt att bruka såld egendom fram till leverans, till frågorna om 
äganderättens övergång. Här tar istället en ”högre nivå” av kontraktsrätt över. 
Frågan löses genom avtalstolkning eller tolkning av dispositiva avtalsrättsliga 
normer som inte är knutna till äganderättens övergång. Däremot löser 
äganderättsöverbyggnaden vem av säljare och köpare som har rätt att få 
påföljder mot en tredje man som olovligen brukar egendomen under samma tid.  

För det fjärde menar unitären att dogmatismen inte är så strikt som vi lätt kan 
få intryck av. Ett exempel är dogmen ”numerus clausus”. Den beskrivs som den 
”rättighetskatalog” ur vilken avtalsparter kan välja vilken avtalskonstruktion de 
vill använda. Innebörden uppfattas lätt som att avtalsparterna endast kan ge 
varandra vissa på förhand bestämda rättigheter. – För den nordiske juristen är 
detta en ganska främmande tanke. Även om vi hittar ”numerus clausus” i 
bakgrundsframställningar i nordiska rättsvetenskapliga arbeten, är vår 
utgångspunkt snarare att parterna skall få hitta på nya konstruktioner:  

”… [S]akrättsliga anspråk eller sakrätter har, efter definition och katalogisering, petrifierats 
genom principen om numerus clausus. Tanken bakom denna princip är förmodligen att två 
avtalande parter inte till förfång för tredje man skall kunna reglera tredjemansskyddets 
omfattning. Oavsett hur härmed förhåller sig innebär principen om numerus clausus en 
enligt min mening direkt skadlig begränsning av rättsbildningen. I vad mån ett anspråk, det 
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må vara riktat mot sak eller person, skall åtnjuta tredjemansskydd, beror givetvis på vilka 
berättigade intressen och allmänna hänsyn som gör sig gällande i den ifrågavarande 
anspråkskollissionen.”13  

Den unitäre juristen är nu inte alls helt främmande för denna tankegång. 
Fenomenet numerus clausus beskrivs ibland mer som en sorts huvudprincip än 
en i realiteten använd dogm. På sätt och vis är detta också ganska självklart. 
Jurister i länder som säger sig använda denna dogm har givetvis funnit vägar 
runt numerus clausus och utvecklat nya konstruktioner, som exempelvis en rad 
varianter av leasing och factoring som inte alls användes när dogmerna om 
numerus clausus etablerades.  

Av den unitäre juristens kommentarer får vi således en mer nyanserad bild. 
Jag har inte sett någon anledning att ifrågasätta den bilden. Den verkar mer 
sannolik än att de skulle ligga efter oss i utvecklingen och ägna sig åt 
begreppsjurisprudens på 2000-talet.  

Om vi tar och tittar själva på bilder av vad de gör så kan vi kanske se 
ytterligare fragment av helheten. Jag skjuter in mig på de två aspekterna 
”dogmatism” och ”abstraktion”.14  

8 Dogmatism? 

Exempel: Travbolaget AB har avtalad rätt att på vissa villkor få köpa tio hästar som de 
tränar och har i sitt stall. Skall Travbolaget få utnyttja denna rätt när hästägaren går i 
konkurs?  
 
Den skandinaviske juristen identifierar problemet som en fråga om 
borgenärsskydd; skall prioritet ges framför fordringsägarna? Antagligen gör hon 
också en klassificering av avtalsvillkoret som något annat än överlåtelse, eller 
som en form av optionsrätt. Rättsfrågan kan då formuleras som om optionsrätt 
skall ges prioritet i konkurs? Detta är en fråga som i vart fall för svensk del kan 
beskrivas som en oklar rättsfråga.  

Argumentationen kring denna rättsfråga kommer i första hand att handla om 
konsekvenser av en norm som ger prioritet: Vilka risker medför en sådan norm? 
Öppnar den för kringgåenden? Etc. Vi anser det också vara relevant att 
begrunda vilka intressen som står mot varandra. På ett övergripande plan 
handlar det om å ena sidan fordringsägarkollektivet och deras intressen av 
begränsning av prioritetsfallen, och å andra sidan avtalsparterna och 
omsättningens intresse.   

En annan del av argumentationen bygger på jämförelser med hur liknande 
rättsfrågor löses. Jämförelser förenklar analysen. I detta fall skulle en relevant 
jämförelse vara med överlåtelse. Eftersom hästarna verkar finnas i Travbolagets 

                                          
13 Stefan Lindskog, Kvittning, 2 uppl, s 35.  
14 Jfr Torgny Håstads inlägg vid NJM 2002 (En europeisk Civillag och den nordiska kontraktsrätten s 360) där 
han i en passage beskrev skillnaderna som ”Abstraktion kontra skandinavisk realism” och hans artikel (Inför en 
europeisk sakrätt – några principfrågor, JT 2002-03 s 745) där han skriver om en ”förkärlek för dogmatiska 
lösningar” i många europeiska länder och att ett angreppssätt med en formel för äganderättens övergång har 
”svagheter som vi länge framhållit i skandinavisk doktrin”. 
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besittning skulle bolaget ha givits prioritet om det gällt en överlåtelse. Överfört 
på optionsrätten skulle detta krav på tradition antas ett visst skydd mot sken- 
och efterhandskonstruktioner och därmed undanröja ett av huvudargumenten 
mot att ge prioritet.   

Andra relevanta argument handlar om i vilken mån återvinningsinstitutet kan 
användas som skydd mot att optionsrätt leder till för lågt pris. Därmed förs en 
argumentation om när återvinigsfristen börjar löpa och vad som skall betraktas 
som en nackdel för fordringsägarna. Vidare ses också argument om behoven av 
den aktuella avtalskonstruktionen som relevanta. Är det exempelvis viktigt för 
travnäringen att travtränare har möjlighet att köpa ut hästar som de tränar? Gör 
tränarna ett bättre jobb om de får sådana möjligheter? Etc.  

Utifrån denna analys skulle en skandinavisk lösning av den oklara rättsfrågan 
kunna bli att optionsrättshavare skall ges prioritet när traditionskravet kan anses 
uppfyllt.  

För den unitäre juristen framstår problemet som en fråga om optionsrättens 
ställning i konkurs. Den klassificeras som en insolvensrättslig fråga. Frågan 
verkar vara betraktad som en oklar rättsfråga i en del unitära länder och har i 
andra avgjorts i högsta instans.  

En unitär argumentation kan bli; en gränsdragning måste göras mellan 
fordringar och sakrätter. Beträffande avtal om saker skall endast ”ömsesidiga 
avtal som existerar vid konkursen” ges prioritet, enligt lagtexten. I de fall 
lagtexten ser annorlunda ut kan det istället handla om den ovan behandlade 
”numerus clausus”. Avgörande i båda fallen blir dock att avgöra i vilken mån 
avtalet uppfyller de krav som ställs för att tillhöra den kategori av avtal som 
skall ges prioritet. Det är i båda fallen fullt möjligt att komma till slutsatsen att 
avtalet inte är av sådant slag och att lösningen därmed blir att prioritet inte ges.   

Beskrivningen ger intryck av att argumentationerna skiljer sig åt betydligt. 
Den skandinaviska förefaller mindre formell och tar ”reelle hensyn”, medan den 
unitära förefaller mer dogmatisk. Kanhända är detta också en rättvisande bild. 
Det skall då dock sägas att den unitära argumentationen inte alls är främmande 
för skandinaven. Intresset av att begränsa sakrätterna eller m a o möjligheterna 
till prioritet anses relevant även i Norden. Argument på detta tema skulle vara 
gångbara om de anfördes. Min egen reaktion på denna bild är därför kluven. 
Kanhända är det egentligen inte någon avgörande skillnad. Det förekommer 
dogmatisk argumentation också i Skandinavien. På motsvarande sätt 
förekommer också mer funktionellt inriktad argumentation bland de unitära 
juristerna, låt vara att det kan behövas en särskild teknik att klä argumenten i 
den rättsliga skepnad som är nödvändig.  

Bilden är således mer komplex än vad som blir första intrycket. Trots detta 
har det första intrycket viss relevans. Vad som är huvudinriktningen och 
utgångspunkten i argumentationen får nämligen betydelse även om det 
förekommer avvikelser. Om skandinaven utgår från en öppen prövning, i en 
sorts liberal hållning, samtidigt som den unitäre juristen utgår från klassificering 
och m a o stödjer sina argument på huvudsakligen dogmatisk grund, så påverkar 
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det slutresultatet.15 När det som här handlar om hela kulturer, tanketraditioner 
och gängse förhållningssätt blir skillnaderna förstärkta.  

9 Abstraktion? 

Exempel: Selleria AB säljer på kredit en lastbilslast med papper till Printman AB. 
Pappret levereras med en fristående transportör. Under transporten säljer Printman 
pappret till Finans AB. Dessvärre går Printman i konkurs innan lastbilen hinner fram. 
Hur skall situationen hanteras? 
 
Den skandinaviske juristen beskriver situationen som en fråga om 
prioritet/separationsrätt, eller mer precist; stoppningsrätt. Skall Selleria kunna 
stoppa leveransen för att skydda sitt intresse av betalning?  

Enligt svenska KöpL 61 § är det ett uppenbart fall, det finns p g a konkursen 
sådana starka skäl att anta att köparen inte kommer att betala att säljaren får 
stoppa leveransen. Den omständigheten att lasten sålts skall inte påverka. 
Försäljningen blir en sak mellan Finans och Printman. Printman hamnar i 
dröjsmål om inte boet ser till att deras egen leverantör levererar.  

Den unitäre juristen kan också beskriva situationen som en fråga om 
stoppningsrätt. Han börjar dock sin argumentation med att klassificera 
stoppningsrätten som en ”obligationsrätt”. Obligationsrätten stoppningsrätt är 
dock speciell såtillvida att den är starkare än andra obligationsrätter och skall 
ges företräde framför fordringsägare. Stoppningsrätten är dock inte så stark att 
den skall ges företräde mot någon som förvärvat sakrätt. Därmed blir slutsatsen: 
Eftersom äganderätten övergick till Printman vid avlämnandet till transportören, 
har Printman varit behörig att förfoga över lasten. Därmed har Finans fått 
äganderätten.  

Ett alternativ för den unitäre juristen är att börja argumentationen ännu högre 
upp i abstraktionsnivå: Eftersom äganderätten övergick till Printman vid 
avlämnandet till transportören, har Printman varit behörig att förfoga och 
Finans har fått äganderätten. Därmed har Selleria förlorat sin rätt.  

Skillnaderna i argumentation är här klara. Det karaktäristiska draget att hålla 
isär konflikterna i den skandinaviska traditionen framgår, samtidigt som 
abstraktionen är tydlig i den unitära argumentationen. Problemet lyfts där till en 
nivå där en rättighetsklassificering hanterar konflikten.  

Även i detta fall ser jag på de föregivna skillnaderna med en viss kluvenhet. 
Här beror det dock på att jag i den unitära lösningen läser in funktionella 
argument för lösningen att den förste säljaren förlorar. Argument som 
omsättningens intresse, säkerhet i handeln med transportdokument, behoven av 
att kunna omsätta gods under transport, konsekvenser för den praktiska 
hanteringen av gods och även miljökonsekvenser dyker upp. Jag ser förstås 
också motargument i form av kreditrisker för säljare och risken för att illojala 
och insolventa köpare i full medvetenhet om sin situation utsläcker säljares 
möjligheter att skydda sig. Om den unitära argumentationen kompletteras med 
                                          
15 Jfr Juha Karhus ord för att förmedla ett generellt budskap av samma slag: ”Juridik är berättelser om 
huvudregler och undantag.” 
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sådana argument är skillnaderna inte så stora. Men, så länge den unitära 
argumentationen faktiskt inte med tydlighet uppvisar sådana argument, blir 
slutintrycket ändå att det föreligger betydelsefulla skillnader.  

10 En samlad bild: Norden kontra Verden!  

Min avsikt med de första nio avsnitten är att teckna en bild av varför det kan 
finnas anledning att tala om ”Norden kontra Verden”. Även om bilden kan 
nyanseras, och även om det verkligen finns anledning att sträva efter att se 
nyanserna, vill jag konkludera att det i ”Verden” finns argumentationssätt som 
inte passar särskilt bra med en skandinavisk approach. Därmed vill jag hävda att 
beskrivningen ”Norden kontra Verden” har viss relevans!  

”Norden kontra Verden” handlar om kulturella skillnader. Det kan antas att 
det framöver kommer att uppstå fler friktionsytor mellan kulturerna än tidigare. 
I takt med en sådan ökad internationalisering av privaträtten som verkar vara 
allmänt antagen, kommer vi att ställas inför ”udfordringer”.  

Jag skall ta upp fyra tänkbara ”udfordringer”, såsom jag vill måla dem här. 
Det perspektiv jag anlägger är generellt. Jag hoppas därför att var och en kan 
relatera till hur udfordringerna får betydelse för dem. Som jag ser det jag ligger 
det i samtliga utmaningar för både den ”nordiske regulering” och ”det praktiske 
retsliv”.  

11 Udfordring 1 – Lagtexten 

Jag skall börja med en väldigt konkret ”udfordring”. Det är utmaningen att läsa 
lagtexten, att tillämpa lagtexten och att beskriva rätten utifrån lagtexten, på ett 
sätt som passar den skandinaviska approachen.  

Om vi får en mer europeiserad civilrätt, vet vi genom exempelvis arbetet med 
Study Group on a Europen Civil Code, att det, trots ansträngningar att påverka, 
finns stor sannolikhet för att en europeisk lagstiftning kommer att ta 
utgångspunkt i ett unitärt tänkande. Exempelvis skulle det kunna se ut som det 
gör i en dagsaktuell version av vad the Study Group har kommit fram till:  
 

“VIII.–2:101: Requirements for the transfer of ownership in general 
(1) The transfer of ownership of goods under this Chapter requires that: 

(a) the goods exist; 

(b) the goods are transferable; 

(c) the transferor has the right or authority to transfer the ownership; 

(d) 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 

(e) 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.”  

… etc.  
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”VIII.–2:201: Effects of the transfer of ownership 
(1) At the time determined by Section 1, ownership passes within the limits of the 
transferor’s right or authority to dispose, with effect between the parties and with effect 
against third persons.” 

… etc. 

Jag gör då reflektionen att det antagligen inte är något större problem att läsa 
texten på ett skandinaviskt sätt. Äganderättstermen blir för den skolade 
funktionalisten intuitivt översatt utifrån det problem det handlar om. Det går 
helt enkelt inte för en indoktrinerad funktionalist att begripa termen äganderätt 
på ett annat sätt.  

Med elektronisk lagtext är det rent av inget problem att slippa göra översättningen i 
huvudet. Datorhjälpmedel kan anpassa texten till den form vi önskar läsa den. Vi kan helt 
enkelt ordna med knappar att klicka på utifrån det sammanhang vi har för handen. Är det t 
ex ett problem om borgenärsskydd så kan regeln läsas:  

 

 
 

Är det en rent allmän läsning av regeln vi skall göra, t ex när vi skall undervisa om 
regleringen, eller hänvisa till den i allmän mening, så kan vi använda:  
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Och när vi i olika sammanhang vill vara sarkastiska kan vi göra som Ross 1951, i hans välkända 
artikel i festskrift till Ussing: 
 

 
 
Skämt åsido. Utmaningen att läsa texten på ett sätt som passar den 
skandinaviska approachen, och att använda regleringen på klara fall, är således, 
enligt min mening, en trots allt relativt liten ”udfordring”.  

Däremot blir det säkert en betydande ”udfordring” att hantera beskrivningar 
av ”hur rätten ser ut”. Sådana beskrivningar, inte minst i form av läroböcker, 
skapar föreställningar som bygger våra föreställningar om ”gällande rätt”. 
Självklart blir det därför en ”udfordring” att ge en föreställning om en 
funktionell skandinavisk approach, om lagstiftningen använder 
äganderättsterminologi. Ännu svårare blir det förstås när relevanta domstolar 
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och utländska respekterade böcker bygger en unitär bild. Givetvis kan vi 
förklara, och ta hjälp av den typ av knep jag just använde, men det blir en rejäl 
skillnad i pedagogisk utmaning att nå fram om lagtexten ser ut sådär. Hur som 
helst är det utmaningar som måste hanteras, och i egenskap av pedagog och 
närmast berörd, ser jag det i första hand som en intressant uppgift.  

Det är förstås också en ”udfordring” att hantera lösningar som vi inte är vana 
vid, såsom en dispositiv traditionsprincip, som vi såg här ovan i (e) och som 
skall läsas i kombination med följande artikel:  

“VIII.–2:103: Agreement as to the time ownership is to pass 
The point in time when ownership passes may be determined by party agreement, except 
where registration is necessary to acquire ownership under national law.” 

Vi kommer säkert att se många intressanta lösningar, och även sådana som i 
olika avseenden kan överträffa vad vi har. Men nya lösningar i sig är inte något 
som hör till mitt tema idag. 

12 Udfordring 2 – Argumentation på samma arenor 

En annan ”udfordring” med en mer internationell privaträtt är hur vi skall 
hantera en verklighet där vi kommer att argumentera i samma rättsfrågor på 
samma arenor, men utifrån olika utgångspunkter. Med arena avser jag helt 
enkelt sammanhang där vi möts som jurister; d v s i förhandlingsrum, i 
domstol, i avtalsskrivning, i inlagor, i debatter, i rättsvetenskapen, osv. 

Man kan tycka att detta är en utmaning som måste vara den mest ordinära 
man kan tänka sig i juridiken – att argumentera från olika utgångspunkter för att 
föra fram en sida av saken. Jag menar dock att det är fråga om en delvis annan 
utmaning. I värsta fall blir det så att argumentationerna inte möts, utan att vi 
talar förbi varandra på ett plan som vi inte alls är vana vid. Sett ur vårt 
perspektiv, som är minoritetsperspektivet, finns det anledning att räkna med 
risken att vår argumentation inte ses som relevant. Det finns rent av risk att den 
betraktas som ”ojuridisk”. Vi klarar nämligen inte av grundförutsättningen att 
klä argumentationen i den dräkt som känns igen av majoriteten av jurister.  

Jag skall visa en av de bilder jag har målat på detta tema. Den handlar om en 
regel som kompletterar den regel om äganderättsövergång som vi nyss tittade 
på:  

VIII.–2:105: Equivalents to delivery 
… 

(2) Where a third person possesses the goods for the transferor, the same effect as delivery is 
achieved when the third party receives the transferor’s notice of the ownership being 
transferred to the transferee, [or at a later time if so stated in the notice.] … 

Som synes inget märkligt med denna regel. Den preciserar hur traditionskravet 
skall uppfyllas när egendomen innehas av tredje man. Vad jag vill göra är att ge 
ett exempel på hur en oklar rättsfråga kan komma att hanteras. Hur skall regeln 
tillämpas om följande problem uppträder? 
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Exempel: En såld båt innehas av två tredje män var för sig; de har var sin uppsättning 
nycklar och tillträde till hamnen där båten finns. Säljaren meddelar en av dem, men 
går sedan dessvärre i konkurs. Skall köparen ges företräde? (Avtal om företräde saknas.) 
 
Från skandinaviskt håll är ett gångbart argument att tillräcklig kontrollerbarhet 
uppnåtts genom meddelandet. Därmed är risken för efterhandskonstruktioner 
tillräckligt minimerad. Den omständigheten att säljaren kunnat få ut båten 
genom den andre tredje mannen och därmed kanske förfogat över den igen kan 
hävdas vara en alltför liten risk för att fästa avgörande vikt vid. Detta trots att 
det är relevant för borgenärsskyddet m h t att en sådan förfogandemöjlighet kan 
leda till att gäldenären, i desperation över sin dåliga ekonomi, på sådant sätt 
förvärrar för sina fordringsägare. Eftersom risken antas vara liten bör dock ett 
meddelande anses tillräckligt.  

Från unitärt håll menar man kanske emellertid att det där inte alls är 
relevanta argument, i vart fall inte förrän äganderättssystematiken ”utretts”. Med 
detta menar man exempelvis att ”delivery” är (bör vara) samma tidpunkt i alla 
konflikter. Om äganderätten övergår redan vid meddelande till den förste tredje 
mannen så skulle äganderätten, genom dubbelförfogande, kunna övergå till två 
olika om de båda tredje männen fick meddelande om två olika köpare precis 
samtidigt. (Något som förstås är ganska osannolikt, men ändå värt att beakta i 
den unitära argumentationen.) Resonemanget hålls i denna beskrivning på en 
abstrakt nivå. Äganderätten försvaras som objektsenhet på denna nivå.   

För den som invänder att förste förvärvare borde få prioritet i det beskrivna fallet kan det 
anmärkas att regeln om prioritet vid dubbelförfogande kan bygga på en ren 
uppfyllandeprioritet och sakna huvudregel om företräde för förste förvärvare.  

VIII.–2:301: Multiple transfers 
Where there are several purported transfers of the same goods by the transferor, ownership is 
acquired by the transferee who first fulfils all the requirements of Section 1. 

I bästa fall uppfattar unitärerna att abstraktionen leder till att reella intressen 
aldrig kommit med i argumentationen, och att man därför också möter de 
funktionella argumenten, så att en diskussion kan uppstå. Men, det finns en risk 
i att de istället försvarar sin abstraktion med förutsebarhetsargumentet. Utifrån 
ett unitärt synsätt är abstraktionen just förutsebar. I förhållande till våra 
argument skulle de kunna hävda: ”Vi kan inte offra förutsebarheten för den typ 
av lösa antaganden om risker som ni gör. I denna oklara rättsfråga måste vi i 
förutsebarhetens namn hålla oss till lagtexten.”  

Nu är rättsfrågan om en eller två denuntiationer ingen stor fråga. Alla kan 
förstås leva med en norm om två denuntiationer. Min poäng är dock att visa 
”udfordringen” i de tekniker vi måste skapa för att alls komma med i 
argumentationen, trots att vi p g a juridikens funktion kan förvänta en i flera fall 
direkt fientligt inställning från motparten. Vi måste klara denna ”udfordring” för 
att betraktas som skickliga jurister, ja rent av för att inte bli betraktade som 
dåliga sådana.  

Kanhända är den ”udfordring” detta innebär inte så stor. Det är kanske inte så 
svårt att skapa sådana tekniker. Den ”tvåspråkighet” som detta skulle ge oss 
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leder kanske också till att vi blir särskilt skickliga på att argumentera på de 
aktuella arenorna. Men, i mina ögon blir det i vart fall en ny typ av 
”udfordring”.   

Jag vill här i slutet av avsnittet åter framhålla att den beskrivning jag givit av den unitära 
argumentationen är en förenkling. Låt vara att jag menar att det är fullt möjligt att just 
denna argumentation skulle användas. Givetvis kan dock en unitär argumentation i denna 
fråga ta andra vägar. De unitära traditionerna är sinsemellan olika och så även deras utövare. 
Exempelvis kan argumentationen börja med en analys av regelns syften. Anses syftet vara 
publicitet skulle ett argument kunna vara att spekulanter skall kunna fråga vem som helst av 
de två tredje männen. Då bör kravet bli att båda tredje männen skall meddelas. Argumentet 
bygger på att dubbelförfogandekonflikten kopplas ihop med borgenärsskyddskonflikten. Ett 
annat sätt att argumentera skulle kunna vara att när parterna ändå kunde åstadkommit 
borgenärsskydd genom avtal om äganderättsövergång, så skall meddelande till en tredje man 
vara tillräckligt. Syftet med regleringen anses då vara att ställa krav på klarhet snarare än 
publicitet. Det hypotetiska fallet med två meddelanden exakt samtidigt skulle i så fall lösas 
med ett motsvarande klarhetskrav. Eftersom de två meddelandena tar ut varandra skulle ett 
krav på ytterligare klargörande kunna ställas, vilket exempelvis skulle kunna vara att leverans 
genomförs till en av köparna. Om ingen av köparna fått leverans vid konkursutbrottet skulle 
man kunna hävda att tillräcklig klarhet inte föreligger och att äganderätten därför inte 
övergått på någon, d v s att ingen köpare får borgenärsskydd.16  Som synes används i båda 
fallen argument om syften bakom regleringen. I båda fallen koordineras dock lösningen med 
lösningen av dubbelförfogandekonflikten. (Om så inte vore fallet hade den andra 
argumentationslinjen kunnat utmynna i att borgenärsskydd föreligger, eller m a o att 
äganderätten övergått i förhållande till fordringsägarna, men att förvaltaren ges möjlighet att 
välja till vilken köpare han anser det mest fördelaktigt att fullgöra.) 

13 Udfordring 3 – ”Rättskulturimperialismen” 

Så till en ”udfordring” som utgår från perspektivet ”Norden og Verden”. Norden 
är en del av Verden och vi, ”Norden og Verden”, har ett problem att hantera.  
Problemet är den ”Rättskulturimperialism” som ”Verden” drabbar oss med 
genom den unitära approachen. Det ligger en gemensam ”udfordring” i att hitta 
vägar att hantera de svårigheter som kulturimperialism brukar föra med sig.  

Mer konkret handlar det exempelvis om att vi riskerar att ägna massor av 
energi åt kulturkollisioner och sedvanlig kulturkrigföring; kort sagt vara arga på 
varandra. Likaså handlar det om problem av de slag som kritiker mot rättsliga 
unifieringssträvanden har påpekat, d v s vi riskerar att förlora juridiska 
konstruktioner som hade kommit att blomstra i en mer diversifierad miljö.17  

Häri ligger i så fall en ”udfordring” att hantera det europeiska problemet! 
Men hur skall detta gå till? Är det inte ofrånkomligt att ge överordnad status åt 
ett sätt, åt en norm framför en annan, när vi talar om rättsliga fenomen? Kanske 
inte minst när det gäller en så påtaglig tankekonstruktion som ”äganderättens 

                                          
16 Jag vill här tacka Dr Wolfgang Faber, Universität Salzburg, för kommentarer.  
17 Jfr exempelvis med vad Thomas Wilhelmsson framhållit på sådana teman, se t ex: The design of an Optional 
(Re)statement of European Contract Law – Real Life Instead of Dead Concepts, i Grundmann & Stuyck (eds.), 
An Academic Green Paper on Contract Law, Kluwer, 2002, s 353-372, The Legal, the Cultural and the Political 
– Conclusions from Different Perspectives on Harmonisation of European Contract Law, European Business 
Law Review 2002, s 541-555. 
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övergång”? – Måhända är det så. Jag menar dock att det finns anledning att 
försöka vara konstruktiv.  

Ett första steg är att uppmärksamma och erkänna att vi står inför ett fenomen 
som kan medföra dessa svårigheter, kalla dem ”kulturimperialistiska” eller vad 
som nu anses passa. Med uppmärksammande och erkännande av problemen kan 
följa intresse och förståelse, som redan i sig kan påverka svårigheternas 
omfattning.  

Ett andra steg är att försöka finna konkreta vägar att gå för det gemensamma 
bästa. Här behöver vi antagligen pröva oss fram. Jag ser det främst som en 
uppgift för rättsvetenskapen, att genom studier konstruktivt utveckla hur en 
rättskultur med både abstrakta och funktionella inslag skulle kunna fungera. 
Men det är också en uppgift på andra nivåer av internationella sammanhang.  

För att illustrera, och kanske även inspirera, vill jag göra ett tankeexperiment. 
Jag får be om ursäkt för att det blir lite slagordsmässigt. Om vi, ”unitary” och 
”functional”, ägnar resurser åt att inrikta oss på motståndarens svagheter, men 
egentligen har ”real problems”, skulle vi då kunna få ut något av att placera ”the 
real problems” mellan oss och utnyttja våra respektive approacher som resurser 
och verktyg, istället för som skyttegravar? Kan detta kanske ge kreativitet från 
båda håll?  
 

 
 
Tanken är alltså att de unitära juristerna argumenterar från sin approach och 
funktionalisterna från sin. Problemet analyseras därmed från två infallsvinklar. 
Beslut fattas med motivering som tillgodoser båda rationaliteterna. På så vis 
skulle vi kunna utveckla vår internationella lagstiftning tillsammans även på 
områden där vi har väldigt olika ingångar.  

Beskrivningen är ganska svepande. För att bli en användbar illustration, ens 
som tankeexperiment, behöver den kompletteras med konkretion. Hur skulle ett 
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beslut som följde denna modell kunna se ut? – Jag skall ge ett förenklat 
exempel. Beslutet avser rättsfrågan om rekvisitet ”delivery” när två tredje män 
har besittningen, i avsnitt 12 ovan: 

”Det har hävdats att med ”delivery” skall avses samma tidpunkt för alla slag av konflikter. 
Ett sådant synsätt har fog m h t inte minst det krav på förutsebarhet som ställs på juridiskt 
beslutsfattande. Det leder här närmast till ett krav på att båda tredje männen meddelas 
eftersom en sådan lösning medför att vi inte behöver ställas inför problemet att två köpare 
kan hävda äganderätt. Samtidigt är dock syftet bakom regeln om ”delivery” att undvika 
efterhandskonstruktioner och oreda vid konkurs. Eftersom meddelande till en tredje man är 
tillräckligt i alla sammanhang där det endast finns en sådan, skall ett meddelande vara 
tillräckligt. Den förutsebarhet som argumentet om äganderättssplittring medför kan i detta 
fall inte anses så tydlig [för en homo juris Européensis] att den bör ges företräde.”  

Som synes beaktar beslutet argumentationen från båda perspektiven. 
Avvägningen leder givetvis till ett val av en av lösningarna, men centrala 
argument för den förlorande lösningen har beaktats och öppet avvägts mot 
argumenten för den vinnande.   

Självklart skulle det vara en lång process att utveckla en approach som tar 
dessa dubbla hänsyn. För det första tar det tid att vänja sig vid att göra 
avvägningar av det slag som gjordes här. För det andra tar det tid att utveckla de 
normativa antaganden om fakta som behövs. Idag finns en ganska varierande 
flora av antaganden om fakta bakom de syften som exempelvis 
borgenärsskyddsregler anses ha. Exempelvis anses risken för 
efterhandskonstruktioner vara så reell i Sverige att borgenärsskyddet inrättas 
efter detta. I en del andra länder är detta dock inte alls lika viktigt som 
exempelvis riskerna för att kreditvärdighetsbedömningen blir felaktig m h t den 
egendomen som kreditgivaren ser att gäldenären har i sin besittning. Detta är 
ett argument som svenska sakrättsjurister avfärdat sedan länge.  

Ett annat moment som kommer att påverka utvecklingen är behovet av att 
”bädda in” lösningar som går emot den egna approachen. Exempelvis uppstår 
ett behov för unitaristerna att skapa förklaringsmodeller för hur ett beslut om att 
en denuntiation är tillräcklig passar in i den unitära approachen. Detta behöver 
inte vara särskilt komplicerat, men det tar tid för förklaringsmodellerna att 
mogna.  

Processen skulle således kunna bli långdragen. Tidsutdräkten är dock inte 
nödvändigtvis någon nackdel. Genom en utdragen process kan den nya kulturen 
växa fram på ett sätt som gör rättskulturimperialismen mindre påtaglig. Det blir 
istället en gemensam utveckling. 

Jag väntar mig inga stormande positiva reaktioner på det konkreta förslaget. 
Det är sagt som en illustration av utmaningen som vi står inför och mer en 
problembeskrivning än en lösning. Jag har dock formulerat beskrivningen i en 
konstruktiv tankegång eftersom jag menar att det är väsentligt att vara 
konstruktiv inför de problem jag tecknat. ”Udfordringen” att hantera 
rättskulturimperialismen är stor, som jag ser det.   
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14 Udfordring 4 – Hantering av influenser 

Om vi vänder tillbaka perspektivet till ”Norden kontra Verden” så kan vi anta 
att en ganska självklar ”udfordring” består i att hantera de influenser som de 
unitära approacherna ger oss. Influenser som vi medvetet tar oss an kan 
användas positivt och utvecklande. Om vi inte är medvetna om deras påverkan 
kan resultatet dock bli negativt.  

Ett konkret exempel på en influens på temat äganderättens övergång finns i 
ett lagtextförslag i den svenska lagrådsremissen om en Ny aktiebolagslag, från 
maj 2004: 

Äganderättsövergång m.m.  
21 § Om inte annat följer av andra stycket, övergår äganderätten till aktier som har blivit 
inlösta enligt bestämmelserna i detta kapitel till majoritetsaktieägaren genom att aktiebreven 
överlämnas till honom eller henne eller, i avstämningsbolag, genom att han eller hon 
registreras som ägare i avstämningsregistret.  
   Om det har beslutats om förhandstillträde enligt 12 §, övergår äganderätten redan när 
avgörandet har vunnit laga kraft. Om nedsättning har skett enligt 20 § övergår äganderätten 
när majoritetsaktieägaren har satt ned lösenbeloppet hos länsstyrelsen.  

Här är det inte bara en influens, utan vad vi kan kalla ett ”legal transplant”, dvs 
en rättsfigur från ett annat rättssystem som lyfts in i vårt. I detta fall stöttes 
transplantatet bort lika snabbt som det överraskande dök upp. Lagrådet avvisade 
skrivningen.18 Denna influens sågs m a o inte som särskilt positiv och det var en 
ganska självklar reaktion. Någon motivering till varför lagförslaget ändrades 
inför lagrådsremissen gavs inte.  

Det är just de omedvetna influenserna som jag ser som en särskild 
”udfordring”. Riskerna med bristande uppmärksamhet om influensers bakgrund 
är att vi inte gör ett så bra jobb som vi hade kunnat. Vi riskerar att ställa till 
oreda, överraskningar och bristande förutsebarhet. Rättskonstruktioner i 
lagstiftning, beslut och avtal m m bör byggas med en medveten strategi även 
avseende de rättskulturella aspekterna. Substantiell, dogmatisk och abstrakt 
argumentation bör användas med vår medvetenhet om de funktionella 
alternativen. En dogmatisk lösning på ett juridiskt problem kan vara lyckad, 
men bara om de funktionella aspekterna klargjorts.  

Jag har svårt att bedöma storleken på denna ”udfordring”. Ser jag till risken 
för att begreppet äganderättsövergång börjar användas i lagstiftningen är den 
kanhända inte särskilt stor. Ser jag till risken för att man i ”det praktiske retsliv” 
använder substantiellt, dogmatiskt och abstrakta argument utan att ha analyserat 
alternativen, bedömer jag risken som större. Om man nu, som jag, är en 
förespråkare av en realistiskt och funktionellt färgad argumentation, är det lätt 
att anse att vi redan idag en del utvecklingsutrymme.  

Sett ur denna synvinkel – d v s utifrån föreställningen att vi har ett 
utvecklingsutrymme – är bilden av ”Norden kontra Verden” måhända också en 
”udfordring” att välkomna. Kanske tar vi detta utvecklingsutrymme, eller m a o 
vår approach, på större allvar p g a de ökade friktionsytor som vi nu ställs inför? 
                                          
18 Se också Jens Andreassons artikel Inlösen, äganderättsövergång och ”legal transplants”, SvJT 2005 s 522, där 
han utvecklar temat från akademisk synvinkel.  
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15 Norden kontra verden? 

Vad jag har gjort här idag är att teckna en bild av ett ”Norden kontra verden”. 
Jag har gjort detta med hjälp av bilder som jag själv samlat. Säkert är det flera 
här som har andra bilder och som kan korrigera den bild jag givit. Jag har 
också givit min syn på vilka ”udfordringer” som vi står inför. Det är därför dags 
för mig att fråga er:  

Har jag givit en rättvisande eller felaktig bild?  
Är de ”udfordringer” som jag beskrivit ”reella” eller bara ”abstraktioner”? 

 
 


