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I. INNLEDNING
«Leasing», som i engelsk-amerikansk rett brukes om leie i sin
almindelighet, er i Skandinavia og på kontinentet innarbeidet som
teknisk betegnelse på en meget spesiell leietype — en type som
i de engelsktalende land kalles «financial leasing».1)

Noe forenklet kan leasing sies å være en form for anskaffelse
og finansiering av mer varig kapitalutstyr, en form som karak-
teriseres ved at den juridisk er bygget opp som et leieforhold,
mens den reelt sett ligger nær et kjøp med avdragsbetaling og
realsikkerhet for kjøpesummen i det solgte. Mer presist kan
leasing formodentlig defineres som et leieforhold hvor leie og
minste leietid er stipulert slik at utleieren ved utløpet av minste
leietid vil ha fått godtgjort leiegjenstandens fulle verdi pluss
renter og omkostninger, og hvor leieren på den annen side får rett
til fortsatt bruk av gjenstandene ut over minste leietid mot sterkt
redusert leiebetaling, men derimot ikke noen rett til å bli eier.

Denne foreløbige presentasjon av (financial) leasing må sup-
pleres med en jevnføring mellom leasing og tre nærbeslektede
kontraktstyper:

(1) Vi har for det første korttidsleien, dvs. et leieforhold hvor
såvel den avtalte leietid (eventuelt oppsigelsesfrist) som den fak-
tiske leietid bare utgjør en mindre del av leiegjenstandens på-
regnelige økonomiske levetid. Denne leieform passer hvor leieren
bare trenger leiegjenstanden i et kortere tidsrom og derfor vil
unngå den investering som et kjøp av gjenstanden ville innebære.
En entreprenør leier f. eks. et par ekstra gravemaskiner for å
kunne utføre et spesielt omfattende utgravningsoppdrag. Det kan
også tenkes at en bedrift ønsker å prøve en ny maskintype en
viss tid før den eventuelt bestemmer seg for kjøp, og derfor først
leier maskinen for en kortere periode.

(2) Vi har dernest det særpregede leieforhold som efter ameri-
kansk forbilde benevnes «operating leasing», og som vi kanskje
kan kalle «service-leie». Leieren har her gjerne et mer permanent
behov for vedkommende gjenstand, og vil derfor kunne være
interessert både i kjøp og i mer långsiktig leie. Det særegne ved
forholdet ligger på utleiersiden. Utleieren, vanligvis en fabrikant
av spesialmaskiner, seiger av prinsipp ikke sine maskiner; de blir
bare leiet ut. Særlig for fabrikanter som i kraft av sine patenter
eller av andre årsaker inntar en viss monopolstilling, kan dette

!) Jfr. Kaminsky og Book i «Handbuch» s. 64—65 og 169—170, og
Mera i Rev. trim. dr. comm. 1966 s. 49 flg.
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systemet være fördelaktig. Leiekontraktene gir fabrikanten full
kontroll over samtlige eksisterende maskiner av vedkommende
art, og han beskyttes derved i noen grad mot efterligninger. Han
kan også forhindre at markedet svekkes ved utbud av brukte
maskiner; videre kan han sikre seg varig kontakt med kundene
ved å påta seg vedlikehold, ved å betinge seg enerett til levering
av reservedeler og rekvisita osv. Leieforhold av denne type kan
vanligvis oppsies med relativ kort frist fra begge sider. Slik
«service-leie» har vært aktuell for radiostasjoner og elektronisk
navigasjonsutstyr til skib; videre kan nevnes den utleie som fin-
ner sted av visse kostbare kontormaskiner.2)

(3) Endelig har vi de såkalte «salg på leiekontrakt», kon-
trakter hvor det er avtalt eller klart forutsatt at «leieren» skal
bli eier av det leiede når han har betalt et visst antall leieter-
miner. Det var i denne form avbetalingshandelen gjorde sin entré
for ca. 100 år siden — man var den gang ikke sikker på om et
eksplisitt eiendomsforbehold ville bli godkjent, og brukte derfor
leieformen som maskering.

At et «salg på leiekontrakt» må behandles som et rent avbe-
talingssalg, undergitt loven om salg på avbetaling (avbetl.),3) er
klart, jfr. også den uttrykkelige regel i lovens § 1.2. Det er på
den annen side også klart at korttidsleie og service-leie er rene
leieformer som ikke går inn under avbetalingsloven; utleierens
eiendomsrett er her helt reell og må anerkjennes uten de begrens-
ninger som gjelder for eiendomsforbehold.

Leasingen befinner seg et sted mellom disse to grupper.
Økonomisk er leasingen nær beslektet med avbetalingssalg med
eiendomsforbehold: Ved begge kontrakter betaler «erververen»
(leieren, kjøperen) gjenstandens fulle verdi avdragsvis, ved begge
får han en rett til å bruke gjenstanden så lenge han vil. Den
interesse «avhenderen» (utleieren, seigeren) har som eier, er ute-
lukkende en interesse i å få betaling og i å ha sikkerhet i gjen-
standene for betalingskravet. På ett vesentlig punkt er det imid-

2) Om «operating leasing» se bl. a. Gilmore s. 78—79, «Yale Comment»
s. 751 note 2 og Gäfgen i «Handbuch» s. 125—126. Koch-Nielsen
s. 287—288 lar «operating leasing» betegne vanlig korttidsleie; det
som vanligvis betegnes som «operating leasing», kaller han «service-
leasing».

3) Her og i det følgende henvises til den norske lov av 21. juli 1916
nr. 9. Tilsvarende bestemmelser finnes imidlertid i den danske av-
betalingslov nr. 224 av 11. juni 1954, den finske lov av 30. november
1933 og den svenske lov av 11. juni 1915.
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lertid en forskjell: Når gjenstandene er fullt betalt, blir erververen
eier ved avbetalingsjøp; ved leasing må han nøye seg med en
rett til fortsatt leie. På dette punkt ligger derfor leasingen nær-
mest de rene leieforhold.

Som navnet antyder, er leasing av angelsaksisk opprinnelse. «Finan-
cial leasing» i den form vi kjenner den, ble introdusert i U.S.A. i
1952,4) systemet har der efterhvert fått en stor utbredelse. Til England
og dermed til Europa kom leasingen i 1961. I Norge ble det første
leasingselskap stiftet i 1963, der finnes nu (februar 1969) ca. 10 sel-
skaper som driver leasing, enten som eneste forretning, eller ved siden
av avbetalingsfinansiering og factoring. Den samlede masse leasing-
kontrakter for disse selskaper antas nu å ligge på ca. 60 millioner
kroner.5) Til sammenligning kan nevnes at det pr. 31/12 1966 var dis-
kontert avbetalingskontrakter i Norge for ca. 1018 mill, kroner (herav
gjaldt ca. 264 mill, kroner kontrakter om produksjonsutstyr).6) Om
leasing i Sverige se Henriz s. 86—87, i Tyskland Book i «Handbuch»
s. 169 flg., og i Frankrike Mera i Rev. trim. dr. comm. 1966 s. 49 flg.

Under forutsetning av at leasingen blir godtatt til «face value»,
og derfor ikke ansees undergitt regiene om avbetalingssalg og
eiendomsforbehold, byr systemet på visse fordeler sammenlignet
såvel med avbetalingssalg som med de rene leiekontrakter. Jeg
skal drøfte disse spørsmålene noe nærmere i avsnitt III nedenfor,
men må allerede på dette punkt i fremstillingen peke på to for-
hold av sentral betydning:

(1) Ved leasing oppnår man på vesentlige punkter de samme
fordeler som ved avbetalingssalg (avdragsvis betaling med sik-
kerhet i vedkommende gjenstander for betalingen), uten at man
blir bundet av de mange restriksjoner som gjelder for avbetalings-
handelen — viktigst er i denne forbindelse forskriftene om minste
kontantbetaling og lengste avdragstid, samt regiene om hvorledes
oppgjøret skal skje ved mislighold.

(2) Ved leasing er de enkelte avdrag leie, dvs. godtgjørelse
for bruk, ikke nedbetaling på en kjøpesum; avdragene kan derfor
som en driftsutgift fullt ut føres til fradrag ved beregning av
skattbar inntekt på leierens hånd. Avbetalingskjøperen kan bare
foreta vanlige eier-avskrivninger på det kjøpte — det betyr som
regel en langt senere avskrivning.

4) Se bl. a. Gäfgen i «Handbuch» s. 111—112.

5) Noen offisiell statistikk foreligger ikke.

6) Kredittmarked-statistikk 1966 (N.O.S. XII. 239) s. 190.
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Det store spørsmål er imidlertid om leasingen skal godtas til
«face value» eller ikke. Går leasingen de lege lata klar av regiene
om avbetalingssalg og eiendomsforbehold ? Bør den gå fri de lege
ferenda?

Før vi kan ta disse spørsmål opp til diskusjon, må vi se noe
nærmere på leasingkontraktens oppbygning og virkemåte.

II. HOVEDPUNKTENE I LEASINGKONTRAKTEN

Leasingkontraktene er både på kontinentet og i Skandinavia ut-
formet efter amerikanske forbilder; i hovedtrekkene viser de der-
for stor overensstemmelse. Av nærliggende grunner bygger den
følgende gjennomgåelse i første rekke på norske leasingkontrak-
ter7) og opplysninger om norsk leasingpraksis.8) Gjennomgåelsen
skjer ut fra den forutsetning at systemet i og for seg er gyldig
— den kritiske diskusjon utskytes til senere avsnitt. Som en for-
beredelse for denne diskusjon vil imidlertid leasingkontraktene
hele tiden bli sammenlignet med de vanlige kontrakter om avbe-
talingssalg.

1. Partene. Som ved avbetalingssalg finner vi ved leasing tre
hovedpersoner: Leverandøren (produsenten), kunden og finans-
instituttet (det være seg en bank eller et mer spesialisert insti tu tt).

Ved avbetalingssalg opptrer normalt leverandøren som seiger
og kunden som kjøper av vedkommende gjenstand; den avbe-
talingskontrakt som de slutter, diskonterer leverandøren hos
finansinstituttet, som derved bl. a. trer inn i selgerens/leveran-
dørens eiendomsforbehold. Teoretisk kan man også gå en annen
vei: Leverandøren seiger mot kontant betaling til finansinsti-
tuttet, som igjen seiger på avbetaling med eiendomsforbehold til
kunden. I praksis forekommer dette alternativ imidlertid ikke.

7) Jeg har gjennomgått alle de norske selskapers kontraktsformularer
samt de norske standardkontrakter av 1969. De sistnevnte, som er
blitt utarbeidet av en komité nedsatt av de norske leasingselskaper,
siteres i det følgende som N.S. I (leasingkontrakt sluttet direkte
mellom selskap og kunde), og N.S. II (leasingkontrakt sluttet mel-
lom leverandør og kunde, for diskontering til leasingselskap). Til
disse slutter seg et formular for kjøpekontrakt leverandør/leasing-
selskap, N.S. III.

8) Jeg takker spesielt for den gode hjelp jeg har fått av direktør
Kaare Gundersen i A/S Equipment Leasing Company Norway
(ELCON).
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Også ved leasing har man valget mellom disse to alternativer:
Leverandøren kan opptre som utleier direkte overfor kunden som
leier, og derefter överdra sin eiendomsrett med leiekontrakt til
finansinstituttet mot betaling av «kontantprisen». Dette «diskon-
teringsalternativ» benyttes endel. Men langt vanligere er det annet
alternativ, som vi kan kalle «direkte leasing»; den følgende frem-
stilling gjelder i første rekke dette alternativ. Leverandøren opp-
trer her som seiger og får kontantoppgjør av leasingselskapet
som kjøper. Derefter leier leasingselskapet gjenstanden til kunden.
Det blir da ikke noe kontraktsforhold mellom leverandøren og
kunden. Forretningsmessig vil det imidlertid normalt være nær
kontakt mellom dem. Kunden har gjerne på forhånd sett seg ut
de maskiner han trenger, og forhandlet med leverandøren om pris,
leveringstid, garantier m. m. før spørsmålet om finansierings-
maten er kommet opp. Kunden kan ha søkt sin bank om lån så
han kan betale kontant; det kan også være at avbetalingskjøp
har vært på tale. Så dukker alternativet leasing opp, og partene
henvender seg til et leasingselskap, hvis rolle er ren finansiering.
At leasingselskapet opptrer som kjøper, eier og utleier, er bare
ledd i en finansierings- og sikkerhetsordning. Reelt sett søker
leasingselskapet såvidt mulig å holde seg utenfor — f. eks. når
det gjelder ansvar for de utleiede gjenstanders egenskaper, jfr.
5 nedenfor.

2. Leiegjenstandene. En rekke varer kan ifølge positive for-
skrifter ikke selges på avbetaling med eiendomsforbehold. I den
grad leasingen faller utenfor avbetalingslovens herredømme, står
man fritt i denne henseende. For begge formers vedkommende
kan man imidlertid utelukke konsumvarer, f. eks. matvarer, og
andre varer med kortvarig levetid, f. eks. klær og skotøy; disse
varer er det vanskelig å ta tilbake i misligholdstilfelle. Særlig
for leasingens vedkommende må man utelukke gjenstander som
slites ned fort — leieforholdet forutsettes å skulle være forholds-
vis langvarig — minstetid fra 3 år og oppover.

I prinsippet er det ellers ikke noe til hinder for at leasingen
benyttes såvel ved omsetning av produksjonsmidler (f. eks. indu-
strielt utstyr) som ved omsetning av varer til den endelige for-
bruker, f. eks. av personbiler til privat bruk. Det er imidlertid
bare på det f ørstnevnte område at leasingen hittil har vært aktuell
hos oss. I enkelte kontrakter kailes leiegjenstandene likefrem for
maskiner; maskinleie har da også vært helt dominerende. Men
også annet utstyr blir «leaset», f. eks. butikk-inventar (hyller,
disker m. v.) og biler. Et annet karakteristisk trekk ved leasing
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som den drives hos oss er at det dreier seg om relativt kostbare
gjenstander. Et av våre største leasingselskaper opplyser at det
normalt ikke slutter leieavtaler for gjenstander under 20 000 kr.'s
verdi, og at gjennomsnittsverdien pr. leiet maskin er ca. 100 000
kr. Ved den videre diskusjon må vi imidlertid hele tiden ha for
øyet den mulighet at leasingen kan bli anvendt også på omsetning
av forbruksartikler som kjøleskap, TV-apparater, personbiler til
privatbruk m. m. Hvis leasingen faller utenfor avbetalingslovens
herredømme forsåvidt angår maskiner til industrien, faller den
også utenfor for TV-apparatenes og kjøleskapenes vedkommende.

Leasing kan også bli aktuelt for fast eiendom. Her vil for-
holdet til avbetalingsloven ikke komme inn; loven gjelder bare
for kjøp av løsøre. Takket være tinglysingsreglene vil heller ikke
rettsvemsproblemene volde besvær. Tilbake blir bare de skatte-
messige fordeler — og problemer. I det følgende vil drøftelsen
bare gjelde leasing av løsøre.

3. Leie og minste leietid stipuleres som nevnt innledningsvis
slik at summen av de leieterminer som skal betales i minste
leietid, gir full dekning for det leiegjenstanden koster med tillegg
av omkostninger og av renter av den til enhver tid gjenstående
del av utleierens utlegg. Utleieren velter altså på samme mate
som seigeren den økonomiske risiko ved anskaffelsen over på
medkontrahenten: Leieren må betale leie ut den avtalte minste
leietid, selv om den leiede maskin blir satt ut av drift på et tid-
ligere tidspunkt, f. eks. fordi det er kommet nye, mer effektive
maskiner, eller fordi leierens produksjon blir omlagt.9)

Minste leietid settes i forhold til leiegjenstandens antatte økono-
miske levetid — utleieren vil ta sikte på å få den utlagte kjøpe-
sum dekket fullt ut i god tid før det tidspunkt da leiegjenstanden
må antas å være blitt foreidet eller utslitt. 5 år synes å være en
normal minste leietid; den kan være kortere (3 år er ikke uvanlig)
eller lengere (7 år forekommer).

Vanligvis betales all leie for minste leietid i månedlige rater,
efterskuddsvis eller forskuddsvis. Når leasingselskapet kjenner
kjøpesummen pluss omkostninger, og foruten minste leietid har
bestemt hvilken rente det vil ha på den utlagte kapital, kan

9) Enkelte leasingkontrakter, f. eks. N.S. I § 3.3, gir leieren rett til å
si opp kontrakten med relativt kort frist, f. eks. 3 måneder. Ved
slik oppsigelse må leieren imidlertid erstatte selskapet dettes fulle
oppfyllelsesinteresse i minste leietid, på samme mate som hvor
leieren misligholder kontrakten, se II. 8 nedenfor.
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denne månedsleien regnes ut. Med minste leietid på h.h.v. 3 og
5 år er en månedsleie på h.h.v. ca. 3,3 % og ca. 2,2 % av leie-
gjenstandens kostende vanlig. I 36, h.h.v. 60 måneder gir dette
ialt h.h.v. ca. 119 % og ca. 132 % av det beløp selskapet har
investert, dvs. h.h.v. 19% og 32% til dekning av renter; dette
svarer til en forrentning på ca. 11,5 % p. a. av utestående kapital.
— Enkelte selskaper forlanger at en viss del av leiegjenstandens
kostende (f. eks. 8y2 %) skal betales kontant ved kontraktsslut-
ningen; månedsleien blir da redusert tilsvarende.

4. Hva skjer når minste leietid er ute? Ved «kjøp på leiekon-
trakt» vil «leieren» bli eier av det leiede når leietiden er ute.
I denne henseende er ordningen ved leasing en annen, og dette
er som nevnt innledningsvis et kjernepunkt ved hele systemet:
Utleiere (leasingselskapet) står fortsatt som eier av maskinene.
Leieren, kunden, tilståes imidlertid viktige rettigheter også i denne
periode:

a. Kunden har for det første en ubetinget rett til å kreve leie-
forholdet forlenget, normalt for så lang tid som han måtte ønske.
Hvis forlengelsen skjer på ubestemt tid, gjelder vanligvis en kor-
tere oppsigelsesfrist, f. eks. 3 måneder. Det vesentlige er imid-
lertid at leien nu blir redusert radikalt, normalt slik at leien for
ett år settes lik månedsleien i minste leietid, ved 5 års minste
leietid altså en årsleie på ca. 2,2 % av maskinenes pris. I tillegg
til dette kommer riktignok ofte forsikringspremier. Leien for-
faller nu gjerne kvartalsvis istedenfor månedsvis. For leasing-
selskapet vil denne forlengelsesleien fremstå som praktisk talt
ren netto; selskapet får faktisk fortsatt forrentning av et kapi-
talutlegg som det allerede har fått fullt tilbakebetalt.

b. Kunden blir videre i enkelte kontrakter tilsagt en forkjøps-
rett til leiegjenstanden efter utløpet av leasingforholdet, altså
efter utløpet av minste leietid og den ytterligere tid som kunden
har ønsket å forlenge leieforholdet for.

Efter vanlig juridisk sprogbruk betyr forkjøpsrett en rett til
å kjøpe dersom eieren faktisk seiger til tredjemann og mot at
den forkjøpsberettigede betaler den pris og godtar de øvrige
vilkår som tredjemann har gått med på.

I praksis vil leasingselskapet ikke begynne å forhandle om salg
med tredjemann uten på forhånd å ha undersøkt om kunden
ønsker å kjøpe. Tredjemanns interesse for leiegjenstandene vil
vel heller ikke være særlig stor før det er på det rene at kunden
vil gi slipp på dem. Hvis forkjøpsretten skal være en realitet,
må den derfor, såvidt jeg kan forstå, innebære følgende:
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(1) Leasingselskapet må, når leieforholdet er slutt, tilby kun-
den å få kjøpe leiegjenstandene. Først når det er på det rene at
kunden ikke er interessert i kjøp (eventuelt i kjøp til den pris
som må betales, se nedenfor), kan leasingselskapet disponere
gjenstandene på annen mate.

(2) At retten er karakterisert som en forkjøpsrett, gir de prin-
sipielle retningslinjer for fastsettelsen av den pris kunden i til-
delle må betale: Det er den pris som kan tenkes oppnådd ved
utbud av gjenstandene, i den tilstand de nu befinner seg, til
tredjemann. Tredjemann måtte betale gjenstandenes markeds-
verdi, og det er følgelig også denne kunden skal betale. Det skal
altså ikke tas noe hensyn til at kunden faktisk allerede har
betalt gjenstandene fullt ut gjennom leien i minste leietid. For-
kjøpsretten blir efter dette nærmest en innløsningsrett, en rett
til å få kjøpt leiegjenstandene ved utløpet av leieforholdet til
deres fulle markedspris på dette tidspunkt.

For kunden vil en slik forkjøpsrett som regel være et langt
ugunstigere alternativ enn forlengelse av leieforholdet. La meg
ta et eksempel, som forhåpentligvis ikke er helt urealistisk: De
utleiede maskiners påregnelige økonomiske levetid er 10 år; efter
utløpet av minste leietid 5 år er deres markedsverdi 20 % av
den opprinnelige pris. 20 % må altså kunden betale for å bli eier.
Å leie dem i de 5 gjenstående år koster derimot bare (2,2 x 5) %
= 11 %; disse 11 % får kunden til og med betale avdragsvis over
hele 5 års-perioden, mens de 20 % må betales kontant. Den kon-
sekvens kunden må trekke av disse tall, og den konsekvens
leasingselskapet ønsker at han skal trekke, er at det eneste som
lønner seg, er å fortsette leieforholdet.10)

Hermed er det imidlertid ikke sagt noe om hvorledes forholdet
faktisk vil stille seg ved utløpet av minste leietid. Leasingen er
såvidt ny i Norge at man ennu ikke har nevneverdige erfaringer
på dette punkt. Vi kan vel imidlertid gjette på at kundens stil-
ling i praksis blir adskillig sterkere enn den skulle være rent
kontraktsmessig. Iallfall hvor det gjelder spesialmaskineri, som
bare kan brukes av kunden, eller av kunden og noen få andre
bedrifter i samme bransje, vil det kunne være meget vanskelig
å fastslå markedsverdien av maskineriet efter 5 års bruk. De
andre bedrifter i bransjen vil vel av kollegiale grunner være til-

1o) i N.S. I og II er bestemmelsene om kundens forkjøpsrett utelatt.
På den annen side heter det at kontrakten skal ansees automatisk
forlenget utover minimumsperioden, hvis den ikke blir sagt opp før
perioden løper ut.
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bakeholdende som kjøpere — kanskje er de helt uinteressert i
kjøp av maskiner som har vært brukt i 5 år. Det kan også tenkes
at det vil påløpe betydelige omkostninger ved forsendelse av
maskinene til en ny kjøper og montering av dem der. Rent ille
kan det tenkes å bli for leasingselskapet hvis kunden insisterer
på retur: Leasingselskapet kan ikke få levert maskinene tilbake
til den opprinnelige leverandør,11) selskapet, som er et rent finan-
sieringsselskap, har heller ikke særlig gode forutsetninger for å
ta hånd om maskinene. Det må leies lager for dem, de må sees
over, selskapet kan få et omfattende arbeide med å få dem solgt
eller leiet bort på nytt, osv. Kunden vil under slike forhold stå
i en sterk forhandlingsposisjon — jeg skulle tro at han i mange
tilfelle får kjøpt maskinene billig, kanskje for en nominell sum,
iallfall for mindre enn kontantverdien av samlet leie, 2,2 % pr.
år for maskinenes gjenstående økonomiske levetid.

5. Leierens stilling hvor leie g jenstanden er mangelfull eller blir
levert for sent.

Ved vanlig løsøreleie vil leieren i disse tilfelle få misligholds-
beføyelser overfor utleieren som svarer nøye til de beføyelser en
kjøper får overfor en misligholdende seiger. Det kan altså bli
tale om hevning av leieavtalen, pålegg om avhjelpning av mang-
lene, reduksjon av leien, og erstatning av tap som følge av mis-
ligholdet.12)

Hvor utleieren er et leasingselskap, passer ikke disse regler
om utleieransvaret. Selskapet er et rent finansieringsselskap som
er uten spesiell sakkyndighet når det gjelder de mange forskjel-
lige maskiner o. 1. som blir leiet ut, og som normalt heller ikke
har noen mulighet for å sikre rett-tidig levering. Selskapet er
derfor ikke innstillet på å påta seg noe ansvar for mulige feil
og mangler ved maskinene, og for eventuell forsinket levering.
For en reell forretningsmessig vurdering er det naturlig å si at
ansvaret bør ligge på produsenten; leasingselskapet er her nær-
mest en utenforstående tredjemann.

11) I Sverige påtar leverandør ene seg ofte en plikt til på forlangende
å kjøpe leiegjens t andene tilbake fra leasingselskapet efter leiefor-
holdets utløp, i tilfelle av leierens mislighold, og i tilfelle hvor
leieren avviser leiegjenstanden. Tilbakekjøpsprisen er fastsatt til en
viss prosent av den opprinnelige pris, avhengig av såvel minste leie-
tid som av den tid leieforholdet faktisk har vart. Jfr. Henriz s. 87,
som antyder at leverandøren i sin tur kan selge gjenstanden videre
til leieren.

12) Se bl. a. Ussing: Enkelte kontrakter (1940) s. 15—18 og Sundberg
§ 9, særlig s. 76—77 og 84.

13
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Hvis leasingen er arrangert efter diskonteringsalternativet, vil
det være relativt enkelt å etablere en slik ansvarsfordeling. Leve-
randøren hefter som utleier overfor kunden overensstemmende
med de legale misligholdsregler, eventuelt supplert eller moderert
ved leasingkontraktens bestemmelser. Leasingselskapet övertar
ved diskonteringen bare utleierens rettigheter, ikke hans plikter,
og får følgelig ikke noe positivt ansvar for forsinkelser eller
mangler. Kunden vil imidlertid kunne gjøre sine misligsholdsinn-
sigelser gjeldende defensivt overfor leasingselskapet; enten ved
å møte selskapets krav på leie med et motkrav på erstatning, ved å
kreve en generell leiereduksjon, eller endog ved å heve leieavtalen.
Vil leasingselskapet beskytte seg mot dette, må det sørge for at
kunden i leasingkontrakten fraskriver seg retten til å gjøre inn-
sigelser gjeldende mot selskapet. Problematikken blir her et langt
stykke den samme som ved diskontering av avbetalingskontrakter.
Visse komplikasjoner oppstår imidlertid hvor leiegjenstanden er
beheftet med slike mangler at en kjøper ville ha kunnet kreve
prisavslag eller erstatning for verdireduksjon. Et tilsvarende opp-
gjør kan ikke foretas direkte mellom produsent og kunde —
kunden har i tilfelle bare krav på leiereduksjon — altså må
leasingselskapet på en eller annen mate kobles inn i oppgjøret.
Jeg kommer nedenfor tilbake til dette.

Ved direkte leasing, hvor leasingselskapet kjøper leiegjenstan-
den av leverandøren og selv står som utleier overfor kunden, blir
det rettsteknisk vanskeligere å etablere en tilsvarende ansvars-
ordning. Forholdet leasingselskap/kunde kan reguleres i leasing-
kontrakten; leasingselskapet fraskriver seg vanligvis ansvar i en-
hver form. Kunden bør da rimeligvis kunne holde seg til leveran-
døren. Gjør han det, vil imidlertid leverandøren kunne innvende
at han ikke står i kontraktsforhold til kunden, og derfor ikke
plikter å stå til rette overfor ham. Innvendingen kan dels gå på
det formelle: at kunden ikke er rett saksøker, dels på det reelle:
at eventuelle reaksjoner mot leverandørens mislighold bare kan
iverksettes på grunnlag av kontrakten mellom leverandøren og
leasingselskapet, slik at f. eks. et driftstap som kunden, men ikke
selskapet, har lidt (og som selskapet ikke er ansvarlig for), blir
leverandøren uvedkommende.

Vi står her overfor et spesialtilfelle av problemet «springende
regress». Problemet har særlig vært aktuelt i forbindelse med
salg av fast eiendom: kan en kjøper gjøre misligholdsbeføyelser
gjeldende direkte overfor sin selgers seiger, f. eks. kreve erstat-
ning av første seiger for soppskader som forelå allerede ved det
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første salg, eller endog heve kjøpet direkte i forhold til første
seiger? Spørsmålene er vanskelige, og det kan ikke anvises noen
enkel og sikker løsning.13) I det foreliggende tilfelle kompliseres
situasjonen ytterligere ved at det ikke gjelder to suksessive salg,
men et salg efterfulgt av utleie av salgsgjenstanden. Ved videre-
salg vil første kjøper ha avstått hele sin interesse i salgsgjen-
standen til kjøper nr. 2, mens han i vårt tilfelle i egenskap av
utleier beholder en selvstendig interesse i salgsgjenstandens for-
muesverdi. Man har hevdet at springende regress ved suksessive
salg kan arrangeres ved at kjøper nr. 1, B, gir kjøper nr. 2, C,
formell transport på de misligholdsbeføyelser han måtte ha mot
seiger nr. 1, A.14) Selv ved suksessive salg må det settes et lite
spørsmålstegn ved et slikt arrangement. Det kan jo resonneres
som følger: Når B har videresolgt eiendommen til C, har han
ikke noen adgang til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende over-
for A, før han selv blir trukket til ansvar av C. B kan f. eks.
ikke kreve erstatning av A før han selv har betalt erstatning
til C; først ved en slik betaling oppstår et erstatningsmessig tap
på B's hånd. Og når B selv ikke har rett til å gjøre krav gjeld-
ende, kan han heller ikke överdra en slik rett til C.15)

Selv om man ser bort fra den tvil som rent generelt er for-
bundet med et slikt transport-arrangement, vil arrangementet
vanskelig kunne benyttes ved kombinasjon salg/utleie. Krav på
prisavslag eller på erstatning for verdiforringelse må tilkomme
kjøperen/utleieren. Leieren får i tilfelle et krav på reduksjon av
leien, og det kan han umulig rette mot seigeren. Forsåvidt er det
altså ikke plass for noen transport av misligholdsbeføyelsene.
Krav på erstatning av tap utover den direkte verdiforringelse
(f. eks. driftstap som følge av at maskinen må repareres) vil på
den annen side bare oppstå på leierens hånd; her ville det derfor
være helt kunstig å operere med en transport fra kjøper/utleier
til leier.

Hvis på den annen side leasingselskapet gjør misligholdsbeføy-
elser gjeldende mot leverandøren, kan denne innvende at sel-
skapet ikke har lidt noe tap sålenge det ikke selv har ydet

13) Se Augdahl: Den norske obligasjonsretts alm. del, 3. utg. (1963)
s. 297—300, Arnhdlm: Privatrett III (1966) s. 279—283, og, mer
utførlig, A. Vinding Kruse: Misligholdelse af ejendomskøb, 2. udg.
(1962) s. 245—276.

14) Augdahl I.e. s. 298, Arnhdlm I.e. s. 280.
is) slik f. eks. Rt. 1933. 1105 på s. 1106 (se imidlertid dissensen s. 1108,

midten).
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erstatning eller leierefusjon til kunden eller iallfall har forpliktet
seg til å yde slik erstatning eller refusjon. Hvis selskapet for å
komme utenom denne innvending erkjenner ansvar overfor kun-
den, risikerer det å bli sittende med det endelige tap, f. eks. fordi
leverandøren senere blir frifunnet for ansvar av materielle grun-
ner, eller fordi leverandøren får medhold i at selskapet under
henvisning til ansvarsfraskrivelsene i leasingavtalen burde ha av-
slått å påta seg ansvar overfor kunden.

Denne floken synes bare å kunne løses ved en uttrykkelig
bestemmelse i kjøpekontrakten mellom leverandøren og leasing-
selskapet hvorved leverandøren godtar å hefte som om kunden/
leieren hadde vært hans kjøper, og at oppgjøret skal skje på
en mate som er tilpasset forholdet mellom leasingselskap og
kunde.16) Leverandørens samlede förpliktelser behøver ikke av
denne grunn gå ut over dem som ville ha påhvilt ham ved vanlig
salg til en kunde.

Hvis man legger til grunn at leasingselskapet ikke skal ha noe
selvstendig misligholdsansvar for leiegjenstanden, må oppgjørs-
ordningen bli som følger: Prisavslag og erstatning for verdi-
reduksjon må tilkomme leasingselskapet, som til gjengjeld må
tilsi kunden en tilsvarende leiereduksjon. Erstatning for ytter-
ligere tap, f. eks. tap ved driftsstans, må gå direkte til kunden.
Endelig må hevning av leiekontrakten bare kunne skje i samme
utstrekning som leasingselskapet kan heve kjøpekontrakten; hvis
f. eks. selskapet p. g. a. leverandørens insolvens bare får tilbake
en del av kjøpesummen, kan kunden bare kreve en tilsvarende
leiereduksjon.17) — Omtrent på samme mate må man gå frem ved
leasing efter diskonteringsalternativet; som nevnt foran må man
også her trekke leasingselskapet inn i oppgjøret.18)

6. Risiko—vedlikeholdsplikt—forsikring.

I vanlige leieforhold har eieren/utleieren risikoen for leiegjen-
standenes hendelige undergang, og som regel også vedlikeholds-
plikten. Ved leasing — som på dette punkt stort sett følger samme
regler som avbetalingssalg — er ordningen en annen — leieren/
kunden er i risikohenseende helt stillet som en kjøper:

Kontraktene inneholder for det første vanligvis en bestemmelse
om at kunden er ansvarlig for tap av eller skade på leiegjen-
standene som er oppstått mens de er i hans varetekt. Formelt er

!6) N.S. III regulerer forholdet efter disse linjer.
17) Slik N.S. I § 11.
i») Jfr. «kunde-erklæringen» i N.S. II.
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dette en bestemmelse om ubetinget erstatningsansvar; i realiteten
er det imidlertid en risikoregel, noe som fremgår av bestemmelsene
om oppgjør av skader, jfr. nedenfor. Videre sies det uttrykkelig
at vedlikeholdsplikten fullt ut påhviler kunden. Selskapene for-
beholder seg også rett til når som helst å inspisere maskinene for
derved å kunne føre kontroll med vedlikeholdet.

Vanlige forsikringer på leiegjenstandene tegnes som regel av
leasingselskapet. Premiene blir belastet kunden — inkludert i leien
eller som et tillegg til denne. Interesser som ikke blir dekket av
disse forsikringer må kunden kunne dekke for egen regning; bl. a.
vil en maskin-avbruddsforsikring kunne være aktuell.

Hvis leiegjenstandene blir beskadiget, men kan repareres, på-
legger leasingkontrakten kunden plikt til straks å besørge dette
— uansett skadeårsaken. Utgiftene må kunden dekke, dog så at
eventuell erstatning under leasingselskapets forsikringer blir å
godskrive ham. Hvor det er tvilsomt om reparasjon er mulig
eller hensiktsmessig, forbeholder selskapet seg gjerne det avgjør-
ende ord.

Hvor reparasjon ikke kommer på tale, og hvor gjenstandene er
gått tapt på annen mate enn ved beskadigelse, foreskriver kon-
traktene et oppgjør som ligger meget nær det oppgjør som skal
sk je i tilfelle mislighold, se nærmere nedenfor.

Hvis leiegjenstandene volder tredjemann skade fordi de er
mangelfullt vedlikeholdt, eller fordi det er utvist uaktsomhet
under bruken av dem, vil ansvaret påhvile brukeren, dvs. kunden.
Et objektivt ansvar, f. eks. et ansvar for skade som skyldes en
skjult feil ved gjenstandene, påhviler derimot i prinsippet gjen-
standenes eier. Av dette følger imidlertid ikke at slikt objektivt
ansvar ved leasing nødvendigvis må legges på leasingselskapet.
Som nærmere påvist under V, 1 nedenfor, overfører leasingkon-
trakten en såvidt stor del av de reelle eierfunksjoner til kunden
at det kan ligge nær å pålegge ham å bære eieransvaret, jfr.
forholdene ved avbetalingssalg, hvor det er klart at eieransvaret
påhviler kjøperen. I forholdet leasingselskap/kunde er det ihvert-
fall klart at den sistnevnte skal bære ansvaret; selskapet betinger
seg full regress for erstatninger det måtte bli pålagt å betale
til tredjemann.19)

7. Forbud mot salg og fremleie.

At kunden ikke kan selge eller pantsette leiegjenstanden, følger
av den form partene har gitt avtalen: selskapet er eier, kunden
19) Se om disse spørsmål Henriz s. 98—101.
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leier. Allike vel inneholder leasingkontraktene ofte uttrykkelige
pantsettelsesforbud.

I en annen stilling står spørsmålet om overdragelse av kundens
rett ifølge leasingkontrakten, det være seg ved salg eller ved frem-
leie. Her stenger ikke selve leiekonstruksjonen. Men leasingkon-
traktene bestemmer likefullt at slik overdragelse er utelukket,
medmindre leasingselskapet gir sitt samtykke.20) Dette må gjelde
også efter utløpet av minste leietid, hvor kundens rett til fortsatt
leie mot redusert betaling kan representere en betydelig økono-
misk verdi på hans hånd.

8. Mislighold fra leierens side.

Leasingkontraktene har som regel utførlige bestemmelser om
leasingselskapets rett til å heve kontrakten ved mislighold på
leierens side. Bestemmelsene er av den type som vanligvis fore-
kommer i standardkontrakter utformet av den ene kontrahent-
gruppe; det betyr samtidig at de avviker nokså sterkt fra de til-
svarende regler for avbetalingssalg. Enhver forsinkelse m. h. t.
leiebetalingen synes f. eks. å gi selskapet hevningsrett — efter av-
betl. § 2 skal det adskillig mer til fra avbetalingskjøperens side
før hevning kan skje overfor ham. Leasingselskapene betinger seg
også rett til å heve hvis leieren søker akkord eller går konkurs.
Meningen er formodentlig at hevning skal kunne skje selv om
boet påtar seg ansvar for leieterminene som en masseforpliktelse.
I motsetning til hva som gjelder ved avbetalingskjøp, har boet
her heller ikke muligheter for å løse ut leiegjenstandene ved å
betale restgjelden. Særlig uheldig kan dette virke i akkordtilfelle,
hvor alle forsøk på å holde hjulene igang kan bli ødelagt. Det er
vel forøvrig nokså tvilsomt om boet fullt ut må respektere en
hevningsklausul av denne art. 21)

Virkningen av hevningen er for det første at leasingselskapet
kan ta maskinene tilbake. Normalt vil vel kunden frivillig gå med
på dette. Hvis kunden motsetter seg utlevering, må leasingsel-
skapet gå veien om domstolene — selvtekt er klarligvis ikke til-
latt, og den adgang til å kreve utlevering uten dom som er hjemlet
i avbetl. § 10, kan åpenbart ikke gis analogisk anvendelse.22) Her
20) På dette punkt følger kontraktene forøvrig de deklaratoriske regler

om løsøreleie, jfr. Ussing: Enkelte kontrakter (1940) s. 10—12.
21) Jfr. Brækhus i Jussens Venner 3 s. 120—121.
22) Tilbaketagning uten dom kan heller ikke kreves med hjemmel i

tvangsloven av 1915. I Sverige kan leasingselskapet derimot be-
nytte de almindelige eksekusjonsrettslige regler om «handräckning»,
se Henriz s. 101—103.
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gir en for en gang skyld avbetalingsloven den beste løsning sett
fra finansieringsselskapets synspunkt.

I tillegg til tilbageleveringen kommer et økonomisk oppgjør. De
vanskeligheter man møter ved utformningen av oppgjørsreglene,
og selve de regler man kommer frem til, er av prinsipiell interesse;
her ser man klarest spenningen mellom de forskjellige stridende
hensyn som leasingkonstruksjonen søker å tilgodese.

I de eldste norske leasingkontrakter var regiene for oppgjøret
meget enkle: Kunden måtte betale alle skyldige leier, herunder
også ikke forfalne terminer for resten av minimumsperioden, samt
andre beløp selskapet hadde krav på, og alle omkostninger — og
dessuten ytterligere tap selskapet måtte lide p. g. a. kontrakts-
bruddet. Kunden på sin side skulle ikke godskrives noenting. Disse
regler, som avviker radikalt fra oppgjørsreglene i avbetalings-
loven, kan virke svært urimelige.

Efter avbetl. skal kunden bare belastes fremtidige leieterminer
redusert til kontantverdi (de skal reduseres efter forholdet mellom
kontantpris og avbetalingspris, se avbetl. § 4 nr. 2). Efter leasing-
kontrakten skulle kunden belastes fullt ut med terminer som kan-
skje først forfalt om 4 år. Efter avbetl. § 3 skal kunden videre
godskrives «tingens» verdi på det tidspunkt den tas tilbake; efter
leasingvilkårene ble kunden som nevnt ikke godskrevet noe.

Som eksempel på hvor urimelig oppgjørsreglene kunne virke, skal
nevnes følgende tilfeile fra praksis: En 5 års leasingkontrakt for butikk-
utstyr til en verdi av 146 000 kr., ble efter ett års forløp misligholdt
av kunden; det var da betalt 12 måneders leie med ca. 40 000 kr.
Leasingselskapet tok straks tilbake utstyret og krevde dessuten betalt
leie for de gjenstående 4 år med kr. 160 000. Hvis dette var blitt gjen-
nomført, ville selskapet på ett år ha fått inn 200 000 kr. for utstyr det
hadde kjøpt for 145 000 kr., og dessuten ha sittet med full rett til ut-
styret, som bare hadde vært brukt i ett år. Tilsynelatende kunne man
her «eat the cake and keep it»!

Hvis bestemmelser av denne art blir gjort gjeldende fullt ut, er
det grunn til å tro at domstolene vil sette dem tilside — i Norge
kan den nødvendige hjemmel bl. a. finnes i prislovens § 18 om
«forretningsvilkår som virker urimelige overfor den annen part».23)

Også leasingselskapene har erkjent at oppgjørsreglene kan virke
for urimelige overfor kunden. Nyere kontraktsformularer gir kun-
den et bedre oppgjør — enkelte går så langt i denne retning som
man kan gå uten å gjøre brudd på den grunnleggende konstruk-

23) Se også avtalel. §§ 36 og 37. Jfr. Sundberg s. 334—338.
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s jon: at leasingkontrakten er en reell leiekontrakt. Efter de sist-
nevnte vilkår skal således ennu ikke forfalne leieterminer diskon-
teres til kontantverdi før de belastes kunden i oppgjøret; videre
skal kundens ansvar reduseres med et beløp svarende til det sel-
skåpet oppnår ved salg eller ny utleie av leiegjenstandene, even-
tuelt — hvis salg eller bortleie ikke er skjedd innen en viss frist
— med leiegjenstandenes verdi fastsatt ved takst. Helt tilsvarende
oppgjørsregler gjelder hvor leiegjenstandene er gått tapt eller er
blitt så skadet at reparasjon ikke kommer på tale; her skal kun-
dens ansvar reduseres med den erstatning som blir utbetalt under
de forsikringer leasingselskapet har tegnet på leiegjenstanden.24)

Selv disse oppgjørsregler vil imidlertid kunne virke urimelige
hvis misligholdet (eventuelt tapet av leiegjenstanden) inntrer på
et tidspunkt hvor den nedbetaling selskapet ialt har fått gjennom
leieterminene, klart overstiger den verdiforringelse leiegjenstan-
dene har vært utsatt for. Særlig tydelig kommer dette frem hvor
oppgjøret finner sted mot slutten av minste leietid. Det proveny
selskapet oppnår ved ny bortleie eller ved salg, kan da være så
stort at det langt overstiger de leiebeløp som gjenstår; tilsvarende
kan gjelde den forsikringserstatning som blir utbetalt. Kunden
slipper da å betale noe. Men han får ikke noen rett til den over-
skytende del av verdien; på dette punkt er klausulene klare nok.
For kunden som har vært forpliktet til å betale leiegjenstandens
verdi fullt ut, og som nu også har betalt alt (eller praktisk talt
alt), kan løsningen virke urimelig. Også fra leasingselskapenes
synspunkt ville en lempeligere regel på mange mater være å fore-
trekke. En rett for kunden til helt eller delvis å bli godskrevet
leiegjenstandens verdi (utover det som er nødvendig for å dekke
hans förpliktelser) ville imidlertid innebære en anerkjennelse av
hans eierinteresse i gjenstandene. Og det ville kunne kompromit-
tere leasingskonstruksjonen.

III. FORDELER OG ULEMPER VED LEASING
SOM FINANSIERINGSFORM

1. Korttids- og langtidsperspektivet. For en kredittsøkende be-
drift vil det være naturlig å anlegge et korttidsperspektiv: Hvilke
fordeler byr leasingen idag, med de regler vi nu har om avdrags-
salg og om skattemessig avskrivning — regler som er utformet
uten tanke på leasing.

24) Slik N.S.I §§ 14 og 18 og N.S. II §§ 13 og 16
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Som jurister må vi søke å se litt fremover. Hva vil leasingen
bety efter at den er blitt integrert i vårt rettssystem? Har den
slike indre kvaliteter at den også da vil fremtre som en fördel-
aktig finansieringsform ? EUer vil den under dette perspektiv vise
seg å være et övergångsfenomen, en talentfull privatøkonomisk
utnyttelse av en lakune i lovgivningen?

I de orienteringer leasingselskapene gir sine potensielle kunder,
er korttidsperspektivet fremherskende, noe som er naturlig for
den som søker å «selge» leasing. For oss er langtidsbetraktningen
minst like viktig. Hele vår lovgivning om løsørekreditt er for tiden
i støpeskjeen, og vi har all mulig grunn til å undersøke om det i
de nye kredittformer som dukker opp finnes trekk av mer varig
verdi.

2. De kredittmessige fordeler. Den enklere leasingreklame tar
gjerne sitt utgångspunkt i forskjellen mellom eiendomsrett og
bruksrett : Det bedriftene trenger, er først og fremst å kunne
bruke produksjonsutstyret — å eie utstyret er mindre vesentlig.
Og hvis bedriftene er villige til å gi avkall på eierverdigheten,
kan de spare de store kapitalutlegg til kjøp og isteden slippe med
en moderat leiebetaling. — Dette er selvsagt ikke en korrekt pre-
sentasjon av leasingen. Den leiende bedrift må betale utstyret
100 % med fulle renter. Det bedriften oppnår ved leasingen, er
kreditt; som vi har sett, betales kjøpesummen med renter i måned-
lige avdrag (efter annuitetsprinsippet) over en periode fra 3 år
av og oppover. En forutsetning for denne kreditten er den sikker-
het utleieren har som eier: hvis leieren misligholder, tar utleieren
leiegjenstandeen tilbake i kraft av sin eiendomsrett.

En nærmere vurdering av den kreditt leasingen innebærer må
skje på bakgrunn av de øvrige muligheter som gjeldende rett
åpner for realsikkerhet i løsøre. I Norge er disse muligheter meget
begrenset. Som hovedregel etableres løsørepant hos oss fremdeles
efter håndpantregelen25) — de pantsatte gjenstander må altså
holdes ute av eierens besiddelse, noe som er jevngodt med et pant-
settelsesforbud forsåvidt angår produksjonsutstyr. Efterhvert har
vi også fått adskillige bestemmelser som åpner adgang til å stifte
underpant i løsøre;26) når det bortses fra skib, fly og enkelte
andre løsøregrupper undergitt realregistrering, er det imidlertid
ikke mulig å foreta en isolert underpantsettelse av en enkelt eller
flere bestemte løsøregjenstander. En slik adgang gir derimot dansk

25) Pantel. av 12. oktober 1857 § 1.
26) Se især tilbehørspantel. av 8. juni 1895 nr. 1 og forlagspantel. av

8. mars 1946 nr. 1.
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rett, hvor kontraktsmessig underpant i vanlig løsøre kan få fullt
rettsvern ved tinglysing i personregisteret.27)

Selv hvor adgangen til å stifte regulært underpant i løsøre er
så vid som i Danmark, synes imidlertid praksis, hvor et valg er
mulig, å foretrekke en sikkerhet av den art som selgerens eien-
domsforhold i det solgte gir. Det som da gjør utslaget, er vel dels
at sikkerheten kan etableres helt formfritt, dels at kreditor i mis-
ligholdstilfelle slipper å gå veien om tvangsauksjon, men kan ta
den solgte gjenstand tilbake i kraft av sin eiendomsrett. Paral-
lellen til leasing er her åpenbar: også utleierens sikkerhet er for-
met som en eiendomsrett; den etableres formfritt, og den reali-
seres gjennom en tilbaketagning. Det er derfor først og fremst
på bakgrunn av avbetalingsselgerens eiendomsforbehold at leasin-
gen må vurderes som realkreditt.

Økonomisk har den nedbetaling av leiegjenstanden som finner
sted gjennom leiebetalingen i minste leietid, sin klare parallell i
avdragsbetalingen ved avbetalingssalg. Men på et praktisk viktig
punkt blir det forskjell: Ved avbetalingshandelen er minste kon-
tantbetaling og tildels lengste avdragstid regulert ved offentlige
forskrifter. I Norge skal f. eks. kontantbetalingen p. t. utgjøre
minst 35 % av kontantprisen, for biler minst 50 %. Lengste av-
dragstid er bare fastsatt for biler; her er den 12 måneder for
privatbiler og 18 måneder for varevogner.28)

For mange kjøpere vil kravet om 35 % (eventuelt 50 %) kon-
tantbetaling volde store vanskeligheter, og det forekommer nok
tilfelle hvor kravet blir søkt omgått eller åpent blir tilsidesatt.
For selgerne, som kan risikere å tape retten til å selge på av-
betaling, er dette en farlig praksis, og i de større forhold, f. eks.
hvor det gjelder salg av kostbart industrielt utstyr, må man anta
at regiene om kontantbetaling er fullt effektive. For bedrifter,
som vanskelig kan greie 35 % selvfinansiering av nye maskiner,
vil leasing da fremstå som en god løsning av finansieringsproble-
met (selvsagt under forutsetning av at regiene om avbetalingssalg
ikke uten videre gjelder for leasing). Som foran nevnt betinges
det vanligvis ikke noen større kontantbetaling ved inngåelsen av
27) Tinglysningslov nr. 111 av 31. mars 1926 § 47 (som endret ved lov

nr. 176 av 29. april 1960), jfr. von Eyben: Panterettigheder 3. udg.
(1968) § 22.

28) Jfr. § 9 i «Forskrifter om avdragssalg», fastsatt ved kgl. res. av
16. juni 1961 og 17. mars 1967 med hjemmel i lov om handelsnæring
av 8. mars 1935 § 103 a, og bestemmelser gitt av Handelsdeparte-
mentet 2. november 1966 og 1. juni 1967 med hjemmel i forskrif-
tenes § 9.
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en leasingavtale; nedbetalingstiden (minste leietid) er vanligvis
også lenger enn ved avbetalingssalg. — Særlig i bilhandelen er
kredittrestriksjonene ved avbetalingssalg følbare. Hvis det ble
adgang til å erverve privatbiler ved leasing, ville tilstrømningen
av kunder formodentlig bli stor; for mange vil kravet om 50 %
kontant og 12 måneders avdragstid på de øvrige 50 % være en
uoverstigelig hindring.

Den forskjell som foreligger m. h. t. kredittvilkårene ved av-
betalingssalg og ved leasing har klarligvis ikke noen sammenheng
med den juridiske form finansieringen har fått — den skyldes
dels positive forskrifter, dels reelle ulikheter i kreditt-grunnlaget
ved den typiske avbetalingshandel og den typiske leasingvirk-
somhet.

3. De sJcattemessige fordeler. Hvis leasingen også skatterettslig
godtas til «face value», vil som foran nevnt leiebetalingen som en
driftsutgift kunne føres fullt ut til fradrag ved beregningen av
skattbar inntekt.29) Reelt sett innebærer dette at leieren får ad-
gang til å avskrive leiegjenstanden eftersom den blir betalt; efter
utløpet av minste leietid, enten denne er 3 eller 5 år, vil gjen-
standen være avskrevet 100 %.

Hvis den samme gjenstand var blitt kjøpt på avbetaling med
en avdragstid svarende til minste leietid i tilfelle leasing, ville
avskrivningsspørsmålet ha stillet seg helt anderledes. Som kjøper
og eier kan kunden bare kreve vanlige avskrivninger for verdi-
forringelse ved slit og foreldelse. Hos oss fastsettes avskrivnings-
takten av ligningsvesenet på grunnlag av et skjønn over vedkom-
mende driftsmiddels sannsynlige brukstid.30) Den årlige avskriv-
ningsprosent kan være høyst forskjellig for de ulike driftsmidler,
men rent generelt vil avskrivningstiden være betydelig lenger enn
den minste leietid som ville ha blitt stipulert ved leasing av ved-
kommende gjenstand, kanskje dobbelt så lang.31)

Fordelen ved leasing blir efter dette at leieren oppnår skatte-
fordeler i form av avskrivningsrett tidligere enn ved kjøp av
samme gjenstand. Den samlede skattemessige belastning blir i

29) Den skattemessige behandling av leasing efter gjeldende rett vil
ikke bli behandlet her. For dansk rett vises til Koch-Nielsen s. 291—
295, og for amerikansk rett til «Yale Comment» s. 756 med note 26.
Se også Falkanger: Leie av skib (1969, også i Af S 10) s. 29—32.

so) Jfr. landsskattel. § 44, 1 C nr. 1—4 (byskattel. § 38.1 C nr. 1-^k)
og Bug g e og Skreiberg: Skattelovene, Bind III, 4. utg. (1966)
s. 39—107, især s. 45—47.

31) Jfr. Riksskattestyrets veiledende avskrivningssatser, inntatt hos
Bugge og Skreiberg I.e. s. 62—81.
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prinsippet den samme i begge tilfelle. Men takket være den raske
avskrivning ved leasing betaler leieren en større del av skatten
på et senere tidspunkt enn kjøperen; leieren kan forsåvidt sies
å ha fått en rentefri kreditt fra staten.

De skattemessige fordeler ved leasing er ikke uttrykk for en
bevisst skattepolitisk vurdering av leasing i forhold til avbetalings-
salg. Man må vel snarere kunne si at det dreier seg om en — i og
for seg fullt legitim — utnyttelse av et hull i skattelovgivningen.
Under et langtidsperspektiv synes det å være liten grunn til å gi
de to finansieringsformer en så forskjellig skatterettslig behand-
ling. Skattereglene bør vel ikke være slik at de premierer en ord-
ning som rent privatrettslig er mindre rimelig, og som fra et
offentligrettslig standpunkt i beste fall er helt likegyldig. Eller
uttrykt mer konkret: Skattereglene bør ikke friste de nærings-
drivende til å avstå fra å bli eiere av utstyr som de forplikter seg
til å betale fullt ut. Hvorvidt den skatterettslige ulikhet i tilfelle
bør utlignes ved at leasingen blir undergitt de samme avskriv-
ningsregler som kjøp, eller ved en vidtgående liberalisering av de
sistnevnte regler,32) slik at full eieravskrivning kan sk je i et tids-
rom svarende til minste leietid, lar jeg stå hen.

4. Andre fordeler ved leasing, sett fra leierens synspunkt. Som
en ytterligere fordel ved leasingen blir det — særlig i amerikansk
litteratur — anført følgende:33) En bokholderimessig konsekvens
av leasingkonstruksjonen er at hverken leiegjenstandene eller de
fremtidige leieforpliktelser skal føres opp i leierens status. Det
kredittforhold som leasingen i realiteten innebærer, vil altså ikke
fremgå av status, og leierens bedrift vil fremstå som mindre for-
gjeldet enn det som reelt sett er tilfellet. Dette antas å være en
fordel når bedriften skal opptre som lånsøker; det bedrer også
det inntrykk aksjemarkedet får av bedriften.

En argumentering av denne art vil neppe slå an hos oss —
mange vil vel si at den vidner om en noe betenkelig forretnings-
moral. Hvis en bedrifts leasingforpliktelser er av slikt omfang at
de betyr noe ved vurderingen av bedriftens stilling, bør de selv-
sagt komme regnskapsmessig til uttrykk på en eller annen mate,
f. eks. som en note til status.34)

Stort bedre er ikke følgende synspunkter som i U.S.A. anføres
til fordel for leasing:35) Store långivere betinger seg undertiden

32) Dette har vært løsningen i U.S.A., se «Yale Comment» s. 754—758.
33) Se «Yale Comment» s. 760 med videre henvisninger.
S4) Jfr. Henriz s. 89—90.
35) Se «Yale Comment» s. 760—762 med note 57.
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at låntager-bedriften ikke skal stifte ny gjeld uten deres sam-
tykke. Et slikt forbud antas å ramme kjøp på avbetaling, der-
imot ikke leasing. Videre: Funksjonærer i private eller offentlige
organisasjoner kan foretrekke leasing fordi de da ikke er bundet
av de budsjettmessige eller kompetansemessige begrensninger som
gjelder ved kjøp av det samme utstyr. — I alle disse tilfelle synes
leasingen å være benyttet til en noe illojal omgåelse av gjeldende
reguleringer. Mer enn en korttidsfordel er det ikke i noe tilfelle
tale om.

Den sterke lovprisning av financial leasing i U.S.A. i 1950-årene har
efterhvert fremkalt adskillig kritikk. I den velbalanserte översikt i
«Yale Comment» er konklus jonen (s. 770) at «leasing will not produce
many of the expected benefits which appear to have spurred its use».
Gilmore s. 80—81 er mindre diplomatisk: Leasingens talsmenn blir
beskyldt for «an embarrassingly naive belief in the power of words,
as well as an invincible ignorance of the history of security law». Videre
heter det: «In addition to giving complete freedom from security law
restrictions, «leasing» was sometimes said to make the lessee's balance
sheet, under the beautifying effect of «approved accounting methods»,
immensely more attractive to investors and to guarantee considerable
tax advantages. The balance sheet nonsense, it may be thought, would
hardly serve to delude the most uninformed widow or orphan, and the
tax advantages could only be guaranteed good until the next revision of
the tax regulations, if that long.»

5. Ulemper ved leasing, sett fra leierens synspunkt. Den rente
kundene belastes med ved leasing, er relativt høy; leasing er for-
såvidt en «dyr» kredittform. Noen egentlig ulempe kan dette ikke
sies å være — leieren må selvsagt vurdere de fordeler kreditten
innebærer for ham på bakgrunn av hva den koster. Det man kunne
ønske er imidlertid at den effektive rente ble anført eksplisitt;
slik kontraktene nu er utformet, er renten nokså godt kamu-
flert. Denne kritikk rammer forøvrig i enn høyere grad avbe-
talingskontraktene; kundene i den typiske avbetalingshandel vil
ha langt vanskeligere for å vurdere kredittvilkårene enn kundene
ved den typiske leasingvirksomhet.

Langt betenkeligere fra leasingkundens synspunkt er det at han
må gi avkall på å bli eier av den leiegjenstand han efter avtalen
er forpliktet til å betale fullt ut. Jeg tenker her ikke på den
følelsesmessige pluss-verdi eiertitelen har for mange — helt uten
betydning er denne side av saken vel forøvrig ikke. Det som i alle
fall teller er leiegjenstandens «restverdi» ved utløpet av minste
leietid. Som kjøper ville kunden fritt kunne disponere over denne
verdien, f. eks. ved salg, hvorved han ville få et bidrag til om-
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kostningene ved nyanskaffelse. Som leier må kunden betale for
den fortsatte bruk. Leien er da riktignok lav, og retten til fortsatt
bruk kan forsåvidt sies å innebære at en andel av restverdien til-
kommer leieren. Men denne andel er i tilfeile helt fastlåst; leieren
kan ikke som kjøperen få den frigjort ved salg.

6. Leasing vurdert fra utleierens synspunkt. For ledig kapital
som søker lønnsom beskjeftigelse, byr leasingen på klare fordeler
— jeg forutsetter også her at systemet godtas til «face value».
Den ordinære forrentning er høy; i tillegg til den kommer den
noe usikre, men i det lange løp formodentlig ganske betydelige
ekstrainntekt ved salg av leiegjenstandene efter utløpet av minste
leietid, eventuelt ved fortsatt bortleie. Takket være den realsik-
kerhet leiegjenstanden gir, er risikoen for tap som følge av kun-
denes insolvens relativt beskjeden.

Også på dette punkt er en sammenligning med avbetalingsfinan-
siering nærliggende. Den ordinære kapitalforrentning er her formodent-
lig minst like stor som ved leasing, derimot er det ved avbetaling*s-
finansiering ikke noen parallell til de inntekter leasing-selskapene får
efter utløpet av minste leietid. Til dette kommer ulikheter som ikke
skyldes selve finansieringsformen, men det at formene hittil har hatt
sin hovedanvendelse på forskjeilige deler av omsetningslivet. Avbe-
talingshandelen utgjøres typisk av et stort antall enkeltsalg til konsu-
menter av gjenstander av relativt beskjeden verdi; ved leasing er det
typisk tale om et mindre antall relativt kostbare gjenstander. Innkrev-
ningen av avdragene krever derfor et større apparat ved avbetalings-
finansieringen, til gjengjeld oppnår man en bedre risikospredning. Den
langt større kontanttermin ved avbetaling^ssalg virker også som en
risikodempende faktor.

IV. FORHOLDET MELLOM LEASING OG REGLENE
OM AVBETALINGSKJØP

1. De lege ferenda. Det er formodentlig hensiktsmessig å nærme
seg problemene fra den rettspolitiske synsvinkel. Spørsmålet blir
da om de hensyn som ligger bak den gjeldende rettslige regulering
av avbetalingshandelen, helt eller delvis også gjør seg gjeldende
for leasingen.

Noe skjematisk kan man si at avbetalingslovgivningen dels (a)
er en beskyttelseslovgivning for den presumtivt underlegne kon-
trahent, avbetalingskjøperen, dels (b) en offentligrettslig regu-
leringslovgivning.

a. I sin opprinnelige form gjaldt lovene om avbetalingssalg bare
salg av gjenstander av mindre verdi, for Norges vedkommende
gjenstander med avbetalingspris på høyst 6 000 kr. (i 1928 hevet
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til 10 000 kr.).36) Man tok i første rekke sikte på å beskytte de
vanlige private forbrukere, som ble fristet over evne av effektiv
reklame og påtrengende seigere. Kjøpere av denne kategori kunne
sjelden vurdere de kontraktsvilkår som selgerne lanserte, og hadde
enda sjeldnere noen mulighet for å forhandle seg frem til bedre
betingelser. Vilkårene var derfor ofte urimelige: Ethvert mislig-
hold fra kjøperens side ga seigeren hevningsrett, en hevningsrett
som innebar at kjøperen måtte gi fra seg det kjøpte uten å få
godskrevet noe for de avdrag han hadde betalt.

Da avbetalingsloven ble revidert i begynnelsen av 1950-årene,
ble verdigrensen opphevet;37) loven gjelder nu ethvert avbetalings-
salg av den art som er nevnt i lovens § 1. Det var klart at 10 000
kroners grensen var for lav; den førte bl. a. til at viktige avbe-
talingsbransjer, som eks. bilhandelen, dels gikk inn under loven,
dels fait utenfor. Det ble videre pekt på det utilfredsstillende ved
å operere med en lovfestet verdigrense i en tid med fluktuerende
pengeverdier. Endelig ble det fremhevet at det også når det gjaldt
næringsdrivende avbetalingskjøpere kunne være et behov for en
beskyttelseslov.38)

Det er sikkert riktig at det også blant de næringsdrivende finnes
enkelte som ikke har den forretningsmæssige og juridiske innsikt
som er nødvendig for at man skal kunne gjennomskue urimelige
kontraktsvilkår utformet av potensielle medkontrahenter. Langt
hyppigere vil vel imidlertid situasjonen være den at bedriften har
et meget sterkt behov for kreditt og derfor ikke finner det oppor-
tunt å ødelegge sine chanser hos den eventuelle kredittyder ved
kritikk av de tilbudte kredittvilkår — vilkår som bedriften regner
med at långiveren vil praktisere med lempe.

Dette at lånydernes posisjon er så sterk at de et langt stykke
kan diktere kredittvilkårene, er imidlertid ikke særegent for av-
betalingshandelen. I mange andre kredittforhold benyttes vilkår
som er utformet av kredittyderne, og som gir en ensidig og ofte
meget vidtgående beskyttelse av deres interesser. Man har ikke
av denne grunn funnet det nødvendig å gå til en preseptorisk
detailregulering av slike kredittvilkår. Forholdene i næringslivet
er ofte meget spesielle, og berettigede hensyn kan bli satt til side

36) Efter den danske og svenske lov var grensen 3000 kr. Den finske
lov har ikke hatt noen grense.

3?) Norsk tilleggslov av 22. mai 1953 nr. 1, jfr. dansk lov nr. 224 av
11. juni 1954 og svensk lov av 17. april 1953.

38) Jfr. Ot. prp. nr. 27 (1952) s. 3 og den vedlagte komitéinnstilling
av 1950 s. 11.
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hvis alle næringslivets avbetalingskontrakter skal presses inn i
avbetalingslovens enkle mønster. I næringsforhold synes på den
annen side kredittgiverne relativt sjelden å utnytte den sterke
stilling de har efter kredittvilkårenes ordlyd; hvis misbruk skulle
forekomme, ville låntagerne formodentlig kunne gis den nødven-
dige beskyttelse med hjemmel i generelle ugyldighetsregler som
gjeldsbrevsl. § 8 og prisl. § 18. Det særegne for avbetalingskre-
ditten er at den for en meget stor dels vedkommende er en kreditt
til private forbrukere — de lege ferenda synes dermed de natur-
lige grenser for en preseptorisk lovgivning å være gitt.39)

Hva man enn måtte mene om behovet for regulering av avbe-
talingskjøpet, synes det klart at problemstillingen stort sett er
den samme enten det gjelder avbetalingshandel eller leasing. Sett
at et eller flere leasingselskaper begynte å interessere seg for
leasing av biler til privat bruk. Som foran nevnt må man anta at
tilstrømningen av kunder ville bli stor. For kundene ville det
vesentlige ved leasingen være at den ga dem muligheter for å få
bil ved avdragsbetaling over et lengere tidsrom, kanskje hele 5 år,
og uten krav om en større kontantbetaling ved kontraktsslutnin-
gen. Leasingavtalens bestemmelser om mislighold og om eiendoms-
retten til bilen efter at full nedbetaling er skjedd, ville den vanlige
kunde neppe legge stor vekt på; bestemmelsene ville iallfall ikke
få ham til å avstå fra å kontrahere om den sterkt eftertraktede
bil. Når det gjelder behovet for å beskytte publikum som kontra-
herer om biler eller andre gjenstander til privat bruk, synes det
derfor ikke å være noen forskjell på anskaffelse gjennom leasing
og anskaffelse gjennom avbetalingssalg. Det ville være påfallende
om kundene ved å gi avkall på en av de fordeler avbetalings-
kontrakten gir ham — retten til å bli eier når alle avdrag er
betalt — skulle tape hele den beskyttelse lovgivningen ellers gir
kjøpere av hans kategori. Et sett preseptoriske kontraktsregler
bør vel ikke kunne settes ut av spillet ved at det på et enkelt
punkt vedtas en ordning som er ugunstigere enn den vanlige for
den part som lovgivningen skal beskytte?

Det vil mot dette bli innvendt at man hos oss hittil ikke har
sluttet leasingkontrakter med private forbrukere. Det er de nær-
ingsdrivende som er leasingselskapenes kunder, og for dem er det,
som foran påpekt, ikke noen grunn til å etablere en preseptorisk

39) At opphevelsen av verdigrensen i avbetalingsloven ikke var tilstrek-
kelig gjennomtenkt fra lovgivernes side, fremheves av Sundberg
s# 349—351. jfr# også Falkanger: Leie av skib (Oslo 1969, også i
Af S 10) s. 37—38.
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detailregulering av kontraktsvilkårene. Mot dette synspunkt kom-
mer imidlertid behovet for en viss sammenheng og konsekvens i
rettsreglene. Hvis man finner at leasing og avbetalingskjøp funk-
sjonelt står hverandre så nær at de bør undergis samme presep-
toriske regulering hvor kjøper/leier er en privat forbruker, synes
de to kontraktsformer også å måtte behandles likt når det gjelder
kontrakter med næringsdrivende. Hvis lovgiveren fastholder at de
næringsdrivende må ha spesiell beskyttelse i egenskap av avbe-
talingskjøpere, må konsekvensen være at de også trenger slik
beskyttelse som leiere. Men det beste ville formodentlig være å
holde avbetalingssalg (og derved leasing) til næringsdrivende
utenfor den preseptoriske regulering, iallfall hvor det dreier seg
om bedrifter av noen størrelse. Dette vil neppe volde uoverstige-
lige rettstekniske problemer; i gjeldende norsk kredittlovgivning
finnes det f. eks. flere regelsett som bare gjelder bedrifter av en
nærmere angitt størrelse.40)

b. For avbetalingshandelen gjelder som før nevnt viktige regu-
lerende forskrifter av offentligrettslig art, først og fremst bestem-
melser om minste kontantbeløp og lengste avdragstid. Regiene kan
i noen grad sees som regler til beskyttelse av kjøperne; man søker
på denne maten å motvirke at kjøperne påtar seg förpliktelser
de ikke kan overkomme. I efterkrigstiden har imidlertid regu-
leringsforskriftenes offentligrettslige side vært helt dominerende.
Regulering av avbetalingshandelen er blitt et penge- og kreditt-
politisk virkemiddel: I en «opphetet» økonomi med stort konsum
vil en hevning av minste kontantsum og eventuelt en reduksjon
av lengste avdragstid virke som en bremse; for en rekke poten-
sielle kjøpere er det umulig å oppfylle de nye krav, og omsetningen
går ned.

Spørsmålet blir så om denne reguleringsmekanisme også bør
kunne gis anvendelse på leasing. I den utstrekning leasing kom-
mer inn som et praktisk alternativ til avbetalingssalg til private
forbrukere, må svaret åpenbart bli ja. En regulering som bare
rammet avbetalingssalg, ville ellers lede forbrukerne over til
leasing, og den tilsiktede kreditt-tilstramning: ville utebli.

Når det gjelder anskaffelse av produktivt utstyr til nærings-
livet, synes saken å stå i en annen stilling. Det kan på dette felt
ikke være riktig å operere med regler som generelt og mekanisk
setter grenser for kredittmulighetene; det at en reduksjon av det
40) Pantel. av 8. juni 1895 § 2 og pantel. 8. mars 1946 gjelder således

bare for industribedrifter som anvender en drivkraft på minst 5
effektive hestekrefter eller har minst 5 arbeidere.

14
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private konsum ansees påkrevet, innebærer ikke nødvendigvis at
det også må bremses på investeringer i industrien og i nærings-
livet forøvrig. Mens kjøp på avbetaling for de fleste forbrukere
har vært den eneste aktuelle kredittform, vil næringslivet som
oftest ha flere alternative finansieringsveier. Også av denne grunn
synes det forfeilet å gi stramme regler om avbetalingssalg av
produksjonsutstyr; man har ingen sikkerhet for at man gjennom
slike regler kan påvirke det samlede kredittvolum til næringslivet.
Konsekvensen av disse synspunkter blir imidlertid ikke bare at
leasing av produksjonsutstyr bør være ubundet av forskrifter om
minste kontantsum og lengste nedbetalingstid; det samme gjelder
i like høy grad ved avbetalingssalg av slikt utstyr.

2. Kan avbetaling sloven de lege lata gis anvendelse på leasing?
Utgangspunktet er her lovens § 1.2: Et forhold som kalles leie
«ansees... allikevel som kjøp på avbetaling, hvis det er menin-
gen, at mottageren skal bli eier av tingen». Bestemmelsen ram-
mer direkte de tilfelle hvor «leieren» automatisk blir eier når han
har betalt de «leieterminer» som kontrakten fastsetter. Som avbe-
talingssalg må man imidlertid også behandle tilfelle hvor «leieren»
efter å ha betalt de avtalte «leieterminer» har en ops jon på å
kjøpe «leiegjenstanden» for en kjøpesum som er nominell, eller
som iallfall ligger betydelig under gjenstandens fulle verdi — det
avgjørende er at «leieren» helt eller delvis blir godskrevet «leie-
betalingen» som en nedbetaling av «leiegjenstandens» kostende.

Hvis vi med dette er kommet til grensen for lovens område,
synes leasingen å falle utenfor. Leasingkontrakten gjør det helt
klart at leieren ikke automatisk blir eier ved utløpet av minste
leietid. Det følger også av avtalen — ihvertfall ved leasing av den
type som er beskrevet i avsnitt II ovenfor — at leieren ved et
eventuelt oppgjør med leasingselskapet, f. eks. et oppgjør ved
mislighold, et forsikringsoppgjør efter et skadetilfelle, eller et
oppgjør i forbindelse med utøvelse av «forkjøpsrett», ikke har
krav på å bli godskrevet noen del av leiebetalingen under syns-
punktet nedbetaling av leiegjenstandens kapitalverdi.

Så raskt kan man imidlertid ikke avfeie problemet. De noe
bastante slutninger på grunnlag av hvem som er eller skal bli
eier, kan tenkes imøtegått på følgende grunnlag:

For det første: Man kan ikke uten videre basere seg på kon-
traktens bestemmelser om eiendomsretten til leiegjenstandene.
Partene kan ikke komme forbi en preseptorisk lovgivning ute-
lukkende ved hjelp av en passende terminologi — terminologien
må dekkes av et tilsvarende reelt forhold. Hvis leasingpraksis
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utvikler seg dithen at leierne ved utløpet av minste leietid får
adgang til å överta eiendomsretten til leiegjenstandene mot en
nominell betaling, vil man lett trekke den konklusjon at kontrak-
tens bestemmelser om eiendomsretten ikke er alvorlig ment partene
imellom, men bare tatt med av hensyn til avbetalings- og skatte-
lovgivningen. En praksis som den nevnte vil dessuten gi nye
leasingkunder en rimelig forventning om at også de vil få bli
eiere ved utløpet av minste leietid. Hvis leasingselskapet aktivt
støtter opp om en slik forventning, synes det klart at leasing-
kontrakten må behandles som en kontrakt om kjøp på avbetaling.
Men det samme må formodentlig gjelde hvor selskapet på fore-
spørsel fra potensielle kunder henviser til kontraktens bestem-
melser om eiendomsretten, men hvor det likefullt ved sin prakti-
sering av kontraktene liberalt lar leietagerne få överta leiegjen-
standene så snart de er fullt betalt. Liv må også her gå foran lære.

Nu er leasingselskapene naturlig nok klar over at hele systemet
vil kunne komme i faresonen hvis kontraktens bestemmelser om
eiendomsretten til leiegjenstandene ikke blir efterlevet. Selskapene
vil derfor være lite villige til å selge gjenstandene efter utløpet
av minste leietid. Seiger de for en mer eller mindre nominell sum,
risikerer de å kompromittere leasingsystemet; seiger de for en
pris svarende til gjenstandens fulle verdi, risikerer de å bli be-
skyldt for urimelig opptreden — kunden vil jo med adskillig rett
kunne henvise til at han allerede har betalt gjenstanden fullt ut.
Den gunstigste løsning for selskapene er at leieforholdet fortsettes,
og selskapene vil formodentligvis relativt lett kunne overbevise
sine kunder om at den beskjedne leie kundene nu må betale, er
en rimelig premie for å sikre de skatte- og kredittmessige for-
deler som leasingen gir.

For det annet: Selv under forutsetning av at kontraktens be-
stemmelse om fortsatt leie blir opprettholdt fullt ut, kan det settes
et spørsmålstegn ved leasingselskapets eiendomsrett. De eierbef øy-
elser som selskapet har, er ytterst begrenset, og tar alle sikte på
å sikre leiebetalingen — sålenge leieren betaler det han skal, er
selskapet helt avskåret fra å foreta faktiske eller rettslige disposi-
sjoner over leiegjenstanden. Leieren kan vanligvis forlenge leie-
forholdet sålenge han ønsker det; det vil vel ofte bety at han
beholde^ leiegjenstandene til de er utbrukt. Til dette kommer at
leasingselskapet normalt fraskriver seg alle de byrder og förplik-
telser som vanligvis følger eierverdigheten; selskapet bærer ikke
risikoen for gjenstandenes hendelige ødeleggelse, det har ikke det
vanlige éieransvar for skade som gjenstanden volder, og heller ikke
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en vanlig eier/utleiers misligholds ansvar. Parallellen til avbet al-
ingsselgerens stilling er nærliggende: Selgerens/utleierens formelle
eierposisjon er f unksjonelt sett en panthaverposisjon — den virke-
lige eier er k jøperen/leieren; de begrensninger som gjelder for
kjøperen/leierens rådighet, svarer stort sett til de begrensninger
som ifølge loven eller vanlige lånevilkår gjelder for en vanlig eier
av underpantsatt eiendom.

At den «eiendomsrett» avbetalingsselgeren forbeholder seg til
det solgte, i realiteten er en sikkerhetsrett nær beslektet med
panteretten, og at avbetalingskjøperen, også mens avdragsbetalin-
gen pågår, er den reelle eier, synes nu å være akseptert på alle
hold. Det er nærliggende å anlegge et tilsvarende syn på leasingen.
På ett sentralt punkt oppstår det imidlertid vanskeligheter: Når
man karakteriserer avbetalingskjøperens rett som en beheftet eien-
domsrett, er et av momentene at avdragsbetalingen en gang tar
slutt, og at kjøperen da automatisk blir «eier» også formelt.
Leasing-kunden får efter vår forutsetning aldri en slik formell
eiertitel; hans betalingsplikt opphører ikke — det er altså ikke
et bestemt gjeldsforhold som kan ansees sikret. — Efter min
mening er denne innvending ikke avgjørende. Også for leasing-
kunden markerer den endelige nedbetaling av kjøpesummen et
skille; han har da ervervet en rett til fortsatt bruk av leiegjen-
standen så lenge han ønsker mot en minimal leie. Denne faktiske
situasjon kan man rettslig sett konstruere slik: Efter å ha betalt
ned kjøpesummen sitter kunden som eier av gjenstandene, men
med en eiendomsrett som på forskjellig mate er begrenset og
beheftet — bl. a. ved en plikt til å betale en viss årlig avgift til
leasingselskapet. Ved fast eiendom er betraktninger av denne art
velkjent: Den som har fått festet et grunnstykke for all fremtid,
vil normalt bli ansett som den reelle eier av grunnen; festeav-
giften blir da en grunnbyrde, og den nominelle eier en grunn-
byrdehaver.41)

3. Konklusjoner. Det er uheldig at subtile juridiske betraktnin-
ger over eiendomsretten skal være relevante når man skal fast-
legge området for en sosialpolitisk preget lov som avbetalings-
loven. En positiv regulering synes å være påkrevet. Hvis syns-
punktene under a ovenfor godtas, burde man på den ene side
holde utenfor loven tilfelle hvor «kunden» er en bedrift av en
nærmere angitt minste størrelse og anskaffelsen gjelder utstyr

41) Jfr. Lid: Tomtefeste (1961) s. 1—6, især s. 4 med note 7. Sund-
berg, som s. 350—351 tar til orde for en restriktiv fortolkning av
avbetl. § 1.2, finner likefullt s. 345 note 6, jfr. s. 337 note 40 at
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m. v. som skal anvendes i bedriften. På den annen side burde
loven forsåvidt angår den øvrige kundekrets også gis anvendelse
på leasing. Rettsteknisk ville en slik utvidelse ikke by på store
vanskeligheter. Man måtte som formell hovedregel gi loven anven-
delse på all leie av løsøre, og derefter unnta leieforhold hvor
leieren har rett til å si opp kontrakten med en viss kortere frist,
f. eks. ikke over 6 måneder.

Et skritt i denne retning er for norsk retts vedkommende tatt
forsåvidt gjelder den offentligrettslige regulering av avbetalings-
handelen, derunder regiene om minste kontantsum og lengste av-
dragstid. Ved en lovendring i 1968 er det gitt hjemmel for å gi
tilsvarende regler for løsøreleie som «i det vesentlige fyller samme
økonomiske funks jon som avdragssalg».42) Av forarbeidene frem-
går at man særlig har følt behov for å kunne regulere leieforhold
som motvirker «de kredittpolitiske hensyn som har foranlediget
restriksjonene på avdragshandelen». Som eks. nevnes utleie av
TV-apparater; samtidig uttales det at det for produksjonsutstyr
«neppe» vil «være grunn til å gripe inn med regulerende bestem-
melser, selv om utleien «fyller samme økonomiske funksjon som
avdragssalg»».43) En nokså klar konsekvens av dette standpunkt
synes å måtte bli at man for produksjonsmidler avholder seg fra
å gi regulerende forskrifter også hvor anskaffelsen skjer ved
avbetalingskjøp.44)

V. FORHOLDET MELLOM LEASING OG REGLENE OM
EJENDOMSFORBEHOLD I SIKRINGSØYEMED

1. Prinsipielle betr aktning er. Jeg har i det foregående forutsatt
at leasingselskapets rett til å ta tilbake leiegjenstanden i tilfelle
hvor leiebetalingen blir misligholdt, uten videre fulgte av selska-
pets eiendomsrett til gjenstanden. Hvis man, slik det er gjort

leasingkontrakten («det ouppsägbara legoavtalet för godsets ekono-
miska livstid») er «misstänkt likt ett rent avbetalningskjöp, även
om det ej skulle innehålla köpeoption».

442) Lov av 19. april 1968 om endringer i lov om handelsnæring av 1935,
ny § 103 b. «I forskriftene kan det bl. a. gis bestemmelser om
lengste leietid som kan avtales på forhånd, om at visse vareslag
ikke skal kunne utleies som nevnt, og om at leie for en viss minste-
tid skal betales eller deponeres før tingen overleveres.»

43) Ot. prp. nr. 35 (1966—67) s. 8 og 17—18.
44) Forskrifter i h. t. den nye § 103 b er ennu ikke gitt. Dette henger

muligens sammen med det forbehold Stortingets administrasjons-
komité tok om at bestemmelsen bare skulle anvendes hvor «leien
er tenkt å skulle resultere i et eierforhold, eller hvor leien skal
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ovenfor, setter et spørsmålstegn ved selskapets eiendomsrett og
istedenfor oppfatter selskapet som en kredittgiver som har be-
tinget seg sikkerhet i gjenstanden, kommer spørsmålet i en noe
annen stilling.

Selv under denne forutsetning synes leasingselskapets tilbake-
tagningsrett iallfall å burde godtas i samme utstrekning som av-
betalingsselgerens eiendomsforbehold. Eiendomsforbeholdet er jo
i prinsippet blitt anerkjent gjennom rettspraksis, til tross for at
selgerens «eiendomsrett» reelt sett er en sikkerhetsrett, og derfor
representerer en fravikelse av håndpantregelen. Når leasingen
funksjonelt fyller samme oppgaver som forbeholdssalget, nemlig
å muliggjøre finansiering av visse anskaffelser mot sikkerhet i
det anskaffede, synes den sedvanerettslige godkjennelse av eien-
domsforholdet uten videre å burde utstrekkes til også å gjelde
leasingselskapets sikkerhet i leiegjenstanden.

Mot en slik analogi fra regiene om eiendomsforbehold kan det
imidlertid reises visse innvendinger.

For det første: Avbetalingskreditten holdes vanligvis innenfor
forholdsvis snevre grenser. Dette skyldes ikke bare de offentlig-
rettslige bestemmelser om minste kontantsum og lengste avdrags-
tid; også når avbetalingsselgerne står fritt, vil de vanligvis for-
lange en viss kontantbetaling og en forholdsvis rask nedbetaling
av restgjelden. Leasing-kunden får som foran nevnt en mer ut-
strakt kreditt: han slipper ofte å betale noen kontantsum ved
avtaleslutningen, og nedbetalingstiden (minste leietid) er gjerne
lenger enn vanlig i avbetalingshandelen. For kundens øvrige kredi-
torer betegner forsåvidt leasingselskapets tilbaketagningsrett en
større belastning enn avbetalingsselgerens eiendomsforbehold. —
Noen grunn til å underkjenne leasingselskapets realsikkerhet kan
dette forhold imidlertid ikke gi. Selv ikke eiendomsforbeholdets
gyldighet er nemlig betinget av at den ydede kreditt er holdt
innen de snevre grenser som er vanlige i avbetalingshandelen.
Eiendomsforbeholdet ansees f. eks. hos oss for å være fullt gyldig,

komme til fradrag i kjøpesummen», se Innst. O. V (1967—68) s. 10,
jfr. i samme retning saksordførerens uttalelser i Ot. tid. 1967—68
s. 202. Förstått på denne mate er den nye bestemmelse uten betyd-
ning, eftersom § 103 a allerede gir den nødvendige regulerings-
hjemmel, se paragrafens 2. ledd. Komitéens forbehold ble imidlertid
godtatt av Handelsministeren, se Ot. tid. 1967—68 s. 205—206. Se
også Lt. tid. 1967—68 s. 30 (representanten Andresen).

Også i relasjon til regiene om utleie av motorvogn i samferdselsl.
av 19. juni 1964 nr. 7 § 8 er leasing stillet i klasse med avbetalings-
salg, se Samferdselsdepartementets rundskriv av 29. august 1968.
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selv om avbetalingsvilkårene strider mot de gjeldende forskrifter
om minste kontantsum og lengste avdragstid.45) At det må opp-
stilles visse grenser m. h. t. arten av den kreditt som kan sikres
ved eiendomsforbehold, synes på den annen side å følge av Rt.
1964 s. 388 («Lurøy-dommen»). HR underkjente i dette tilfelle
et eiendomsforhold hvor den sikrede kreditt skulle avvikles over
17 år; «en avviklingsfrist som åpenbart ikke ville være forret-
ningsmessig begrunnet i forholdet mellom seiger og kjøper». Det
avgjørende synes efter dette å være om forbeholdsselgerens kre-
dittvilkår er såvidt restriktive at sikkerheten i salgsgjenstanden
i seg selv gir et forretningsmessig akseptabelt grunnlag for kre-
ditten. I så fall synes også leasingselskapets realsikkerhet i leie-
gjenstandene å måtte godtas — også ved leasing er det den nor-
male forutsetning at leiegjenstanden til enhver tid skal gi rimelig
sikkerhet for den del av selskapets investeringer som ikke er blitt
nedbetalt gjennom leiebetalingen.

For det annet: Ved forbeholdssalg vil kjøperens reelle interesse
i kjøpsgjenstanden øke for hvert avdrag som betales. Denne økning
kommer kjøperens vanlige kreditorer til gode; de får et deknings-
objekt av stigende verdi. Går kjøperen konkurs, kan boet ved å
tre inn i kjøpekontrakten og betale gjenstående avdrag (diskon-
tert til nu-verdi) erverve full rett til gjenstanden (jfr. avbetl.
§ 6.3). Ved leasing står kundens vanlige kreditorer langt svakere.
Den nedbetaling som skjer gjennom leiebetalingen i minste leie-
tid, resulterer i en klar fordel for kunden, forsåvidt som han på
denne maten sikrer seg rett til fortsatt bruk mot en sterkt redu-
sert leie. Denne fordel kan kundens kreditorer imidlertid ikke
nyttiggjøre seg; når kunden selv er avskåret fra å överdra sin
leierett, kan leieretten heller ikke overføres gjennom utlegg og
tvangssalg. Særlig påfallende blir forholdet ved kundens konkurs.
Boet har ikke noen rett til å få kjøpt leiegjenstanden ved å betale
leie for den gjenstående del av minste leietid; og selv for leie-
gjenstander som er fullt nedbetalt før konkursen, kan leasing-
selskapet efter kontraktens ord utøve sin tilbaketagningsrett uten
å yde noesomhelst til boet.

Fra et almindelig kreditt-synspunkt er dette en meget uheldig
situasjon: Kunden har gjennom innbetalinger, som kan være av

45) Jfr. RG 1968. 677 Eidsiva, se især det som på s. 681 gjengis fra
lovforarbeidene. I motsatt retning går imidlertid RG 1965. 528
Frosta. Efter dansk avbetl. § 1.4 er eiendomsforbeholdet ugyldig
hvis den påbudte kontanttermin på 20 % ikke er betalt ved lever-
ingen.
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betydelig omfang, ervervet en formuesfordel, som skal være util-
gjengelig for hans kreditorer. Rettsordenen bør ikke uten videre
akseptere en slik ordning; jfr. regiene om private beslagsforbud,
som her må kunne gi grunnlag for analogier. Reaksjonen bør imid-
lertid ikke være en generell underkjennelse av leasingselskapets
realsikkerhet; det må være nok at kundens kreditorer i rimelig
utstrekning gis adgang til å nyttiggjøre seg kundens rett efter
leasingkontrakten, f. eks. ved salg av denne rett til tredjemann
— leasingselskapet vil i så fall selvsagt kunne gjøre sine rettig-
heter ifølge kontrakten gjeldende overfor tredjemann. Særlig for
et akkordforhandlings- eller konkursbo, som søker å avhende debi-
tors virksomhet en bloc, som et «going concern», vil det være av
vesentlig betydning at debitors rett til fortsatt bruk av inventar
og maskiner ervervet ved leasing går med i salget.

Hvis kunden har underpantsatt sine maskiner og sitt øvrige produk-
sjonsutstyr, f. eks. efter pantel. 1895 som tilbehør til fabrikkbygninger
og grimn, kan det foreligge en parallell situasjon. Panteretten vil her
omfatte den rett kunden til enhver tid har til utstyr kjøpt på avbe-
taling med eiendomsforbehold (jfr. pantel. 1895 § 1.2). Bør panthaveren
stilles dårligere forsåvidt gjelder utstyr kunden har ervervet ved
leasing? Panthaverens realisasjon av fabrikken med utstyr vil i høy
grad bli vanskeliggjort hvis leasingselskapet før et salg krever tilbake-
levert et par større maskiner som er helt uunnværlige i den produksjon
fabrikken driver.

2. Hvis leasingselskapets tilbaketagningsrett godkjennes som
en realsikkerhet på linje med avbetalingsselgerens eiendomsfor-
behold, synes presumsjonen å måtte være for at de begrensninger
som lov eller rettspraksis har oppstilt for adgangen til å ta eien-
domsforbehold, gjelder tilsvarende ved leasing. En gjennomgåelse
av de viktigste begrensninger vil bekrefte dette.

(a) Eiendomsforbehold kan bare taes i forbindelse med et reelt
salg av den gjenstand forbeholdet gjelder; kjøperens formue må
altså bli tilført et nytt aktivum. Hvis en bedrift seiger sine
maskiner til banken, og derefter kjøper dem tilbake på avbetaling
med eiendomsforbehold, vil forbeholdet måtte underkjennes som
stridende mot pantel. 1857 § 1. Det samme måtte bli løsningen
hvis bedriften hadde fått maskinene tilbake på leasingkontrakt.
Såkalt «sale and leaseback», som er velkjent i U.S.A.,46) vil hos
oss altså måtte underkjennes.

46) Jfr. «Yale Comment» s. 752 med note 6—8 og Henriz s. 89—90.
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(b) Eiendomsforbeholdet må taes før salgsgjenstanden blir
levert til kjøperen, og kan bare sikre kravet på kjøpesummen
pluss omkostningene ved forsendelse, installasjon e. 1. Den samme
regel må formodentlig oppstilles for leasing. Også den leie kunden
skal betale efter utløpet av minste leietid, må i denne forbindelse
godtas som et motstykke til det vederlag avbetalingskjøperen
skal betale. Derimot bør leasingselskapet ikke kunne koble inn i
leasingforholdet annen kreditt det har ydet kunden; et krav om
tilbaketagning av leiegjenstanden fordi slik annen gjeld er blitt
misligholdt, må altså avslåes.

(c) Efter norsk rettspraksis kan eiendomsforbehold tatt i rå-
varer normalt ikke opprettholdes efteråt det som følge av bear-
beidning har «funnet sted en ikke ubetydelig forandring i råvarens
karakter og verdi».47) Rettspraksis har videre underkjent eien-
domsforbehold i ferdigvarer beregnet for videresalg.48) Leasing har
hittil ikke vært aktuelt i tilfelle av denne art. Skulle problemet
melde seg, måtte imidlertid løsningen for leasing også her bli den
samme som ved forbeholdssalg.

(d) Endelig melder det seg problemer hvor det utstyr kunden
anskaffer, skal benyttes som tilbehør til en hovedgjenstand, typisk
som tilbehør til fast eiendom eller skib. Også her oppstilles det
visse begrensninger for adgangen til å ta eiendomsforbehold.49)

Eiendomsforbehold kan for det første ikke opprettholdes i ut-
styr som er sammenføyet med en hovedgjenstand på en slik mate
at en utskillelse ville føre til et urimelig tap av verdier. En til-
svarende begrensning må utvilsomt gjelde for leasing. Leasing
må f. eks. være utelukket når det gjelder personheiser installert i
bygg, oljefyringsanlegg med innmuret eller nedgravet oljetank, o. 1.

Eiendomsforbehold i tilbehør kan heller ikke opprettholdes
overfor godtroende omsetningserverver av hovedgjenstand med
tilbehør. Samme ekstinksjonsregel må gjelde ved leasing av til-
behør. Hvor hovedgjenstanden er fast eiendom, skib, eller en annen
gjenstand undergitt privatrettslig realregistrering, vil leasingsel-
skapet imidlertid på samme mate som avbetalingsselgeren kunne
beskytte sin rett ved å tinglyse eller registrere den.

Endelig vil eiendomsforbeholdet i endel tilfelle bli underkjent
fordi den økonomiske samhørighet mellom hovedgjenstand og
tilbehør ansees for å være så sterk at separat beheftelse av til-

47) Rt. 1955. 209, i motsatt retning dog Rt. 1966. 857. Jfr. Brækhus i
LoR 1966. 385—398.

48) Jfr. Rt. 1963. 109.
49) Se for norsk rett Brækhus i LoR 1966. 241—264.
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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


