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Summary 

This thesis addresses choice of law in the area of property law, specifically 
security rights in movables, in the Swedish legal system. The conformity to 
EU-law and the impact of EU-law on the Swedish regulations are discussed. 
This is done by using Swedish legal dogmatic method combined with EU 
legal methods to present and analyse the regulations. 

Regarding Swedish law the material is mainly three rulings from the 
Supreme Court, of which one only regards property rights in criminal law. 
Some legal literature has also been used to describe the lex lata and analyse 
the rulings. The Swedish regulation states that a foreign security right only 
is to persist at the time after it has been taken to Sweden if the rights holder 
knew, or should have understood, that the chattel would be moved to 
Sweden. The rights that are not invalidated are only accepted for a limited 
time, long enough to allow the creditor to secure his rights in another way. 
Some problems arise from this, firstly there must be possible to create a new 
security right, in Swedish law this is not always possible. Secondly the 
creditor has to understad the need for a new security right, something that 
might not be the case until the debtors bankruptcy.  

The thesis also describes and analyses the regulations in the treaties of the 
European Union regarding free movement of goods. Even though property 
rights are not goods per se, the effect of invalidating security rights are seen 
on the trade of goods between member states. This would therefore  

As the Swedish regulations could be considered a hinderance to market 
access it would be contrary to article 34 TFEU and thereby not allowed if 
the rules cannot be justified through one of the exceptions found in article 
36 TFEU or the principle of mandatory requirements. The ones applicable in 
the case of the Swedish choice of law-rules would be public policy, 
coherence of the property law system, or protection of creditors. However 
due to the case law of the Court of Justice of the European Union the public 
policy and protection of creditors are very seldom accepted, therefore 
coherence of the system would be the most probable ground for 
justification. There are arguments against this ground of justification as 
well, the most noteworthy the rules are not proportional since they’re not 
the least invasive to intra-union trade.  

In conclusion the Swedish choice of law rules contravenes article 34 TFEU 
without possibility to justification because of the un proportional nature of 
the rules. 



Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar de svenska lagvalsreglerna på sakrättens område 
rörande lös egendom, dess överensstämmelse med EU-rätten samt hur EU-
rätten påverkar den svenska regleringen. En genomgång av svensk och EU-
rättslig praxis görs och analyseras med rättsdogmatisk och EU-rättslig 
metod för att presentera gällande rätt. 

I den svenska rätten har materialet varit mycket sparsamt och omfattar tre 
rättsfall, varav ett saknar betydelse för civilrättslig reglering, samt viss 
litteratur. Reglerna innebär i korthet att en utländsk säkerhetsrätt endast ska 
få bestå efter att egendomen förts till Sverige om rättighetshavaren inte haft 
insikt om att egendomen skulle, eller skulle kunna, föras till Sverige. Om 
den ska accepteras ska detta endast ske under en så lång tid att borgenären 
har möjlighet att säkra sin rätt på annat sätt. Det finns därför ett antal 
problem med denna reglering. Bl.a. att denne ska ha en faktisk möjlighet att 
säkra sin rätt, vilket i många fall kan visa sig svårt, och att denne måste veta 
att säkerhetsrätten inte är giltig och att denne därmed måste skaffa sig en ny 
säkerhetsrätt.  

Vidare behandlas EU-rättens reglering kring fri rörlighet för varor, även om 
säkerhetsrätter inte räknas till varor har de en sådan koppling till varor att en 
reglering som ogiltigförklarar säkerhetsrätterna påverkar den fria rörligheten 
för dessa då utländska säljare riskerar tveka inför att sälja till ett land där 
dennes säkerhetsrätt kan förklaras ogiltig.  

Genom att den svenska regleringen anses handelshämmande kan denna 
anses strida mot artikel 34 FEUF och därmed vara otillåten. Det finns dock 
undantag enligt artikel 36 FEUF och principen om tvingande hänsyn och 
den svenska regleringen skulle kunna rättfärdigas genom antingen hänsyn 
till allmän ordning, systemets sammanhang eller borgenärsskydd. Den mest 
sannolika invändningen är förmodligen systemets sammanhang då de andra 
framstår som mycket sällsynt använda av EU-domstolen. Det finns dock 
flera argument även mot detta undantag, bl.a. att det finns mindre 
handelshämmande lösningar och regeln därmed inte är proportionerligt.  

Avslutningsvis dras slutsatsen att de svenska reglerna strider mot EU-rätten 
då utländska säkerhetsrätter ofta ogiltigförklaras och därmed är 
handelshindrande och samtidigt inte kan undantas från artikel 34 FEUFs 
tillämpning. Detta påverkar den svenska rätten på så sätt att den svenska 
staten är skyldig att tillämpa EU-rätten.  



Förord 

När jag satt och läste i Att skriva rätt innan ämnesvalet för denna uppsats 
skulle lämnas in, stod det att ett förslag för att hitta sitt ämne var att skriva 
om något man tyckte var svårt eller oklart när man läst det under 
grundterminerna. Jag funderade och bestämde mig för att välja den fråga jag 
själv la mest tid på att försöka förstå under kursen i civilrättskipning och 
internationell privaträtt, varför blir vissa säkerhetsrätter ogiltiga när 
egendomen kommer till Sverige? Regeln säger väl ändå att man ska kolla på 
landet där sakrätten skapades? Och så bar det iväg! 

Att det fanns oklarheter var relativt klart så fort jag började leta efter 
information och litteratur inom ämnet, det var minst sagt begränsat, och när 
jag väl funnit reglerna i den svenska rätten började ett mönster märkas, alla 
rättsfall var från innan EU-inträdet. Att jag skulle få för mig att skriva en 
uppsats i EU-rätt, ett ämne jag aldrig tyckt särskilt mycket om, blev väl lite 
av en chock för mig själv. Men med tiden har jag faktiskt lärt mig uppskatta 
även detta rättsområde, fullt av rättsfall och konstiga regler som lättast hittas 
genom läsning av tjocka böcker på tyska, ett språk jag tyvärr inte bemästrar, 
eller engelska.  

Så blev det till slut en uppsats, med ett innehåll som kanske inte var precis 
vad jag tänkt mig när jag började med detta, men som jag ändå är rätt nöjd 
med. Det enda som saknas är de tusentals ord jag blivit tvungen att stryka 
för att få plats inom de ramar som tyvärr finns när man skriver uppsats. Och 
nu ska någon till och med läsa igenom den. Med tanke på allt det arbete jag 
lagt ned under två av de märkligaste månaderna i mitt liv, mitt under 
brinnande coronapandemi, så är jag glad att åtminstone en opponent och en 
examinator kommer behöva ta sig igenom alla dessa sidor av svett, blod och 
tårar. Och om du som läser detta just nu inte tillhör någon av ovanstående 
vill jag bara säga trevlig läsning, jag hoppas det hjälper dig att förstå detta 
röriga rättsområde! 

Sist vill jag framföra några tack. Tack till min handledare David Dryselius 
som hjälpt mig med mina funderingar. Hjärtligt tack till Mathias Eriksson 
som hjälpte till att hitta alla mina stavfel och konstiga formuleringar. Och ett  
stort tack till Anders Tegnell som lät mig gå ut och njuta av vårsolen då och 
då, annars hade jag nog blivit galen! 



Förkortningar 

HD   Högsta domstolen 
EU   Europeiska unionen 
EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 
FEU   Fördraget om Europeiska unionen  
FEUF   Fördraget om Europeiska unionens  
   funktionssätt 
FRL   Förmånsrättslag (1970:979) 
KonkL   Konkurslag 
Lösöreköpslagen  Lag (1845:50 s.1) om köp av lösöre 
   som köparen  låtit i säljarens vård  
   kvarbliva 
NJA    Nytt juridiskt arkiv avd. I 
ÅMV   Åtgärder med motsvarande verkan 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Sakrätt är den del av rättsordningen som reglerar rättigheter i egendom i 
förhållande till tredje man. Det är alltså till skillnad från obligationsrätten 
inte huvudsakligen fråga om köparens rätt till den köpta egendomen och 
egendomens egenskaper utan istället om köparens, säljarens och borgenärers  
respektive rätt till samma egendom.  

Sakrätten är ett av de rättsområden som består av minst lagstiftning. 
Området har därför istället i mångt och mycket växt fram genom rättspraxis 
och doktrin. Jämfört med andra rättsområden är sakrätten även ett ämne där 
internationellt samarbete varit ovanligt.  1

Den internationella privaträtten avgör vilken rättsordning som har 
jurisdiktion över en frågan, vilken lag som ska tillämpas och i vilken mån 
ett utländskt avgörande ska kunna verkställas i den egna rättsordningen. 
Detta område har sedan millenieskiftet varit i centrum för EU-
harmoniseringens intresse.  Även här kan dock sakrätten ses skilja sig från 2

övrig civilrätt genom att medlemsstaterna inte kunnat komma överens om 
några lagvalsregler.  3

Det tredje området som kommer behandlas i arbetet är EU-rätten som är 
unionens egna rättsordning. EU styr främst genom direktiv och förordningar 
men också genom fördragen som innehåller de mest grundläggande 
bestämmelserna. Där finns bl.a. reglerna som styr den fria rörligheten,  4

vilket är intressent när man granskar rörligheten för säkerhetsrätter.  

1.2. Syfte och frågeställning 

1.2.1. Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda de svenska lagvalsreglerna vid 
sakrättsliga tvister med hänsyn till EU-rättens principer för fri rörlighet.  

 Akkerman, 2018, s. 248. 1

 Bogdan, 2014, s. 18ff.2

 a.a. s. 268f.3

 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 383ff.4
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1.2.2. Frågeställning 

Hur ser den svenska praxisen ut rörande lagval för utländska 
säkerhetsrätters giltighet? 

Strider de ovan nämnda reglerna mot EU-rättens fria rörlighet?  

På vilket sätt påverkar EU-rätten det svenska rättsläget?  

1.3. Metod och material 

1.3.1. Metod 

I arbetet har en klassisk rättsdogmatisk metod använts för att utreda 
gällande rätt i den utsträckning detta varit möjligt. I övrigt har en EU-
rättslig metod använts för att tolka EU-rättens källor och principer. Genom 
att använda dessa metoder gemensamt har alltså den gällande sakrättsliga 
och EU-rättsliga regleringen på området kunnat utredas och möjliggjort 
analys av den svenska rättens konformitet EU-rätten.  

Inledningsvis har den rättsdogmatiska metoden använts för att utreda det 
svenska rättsläget. Då sakrätten är ett område som inte regleras i lag har 
rättsfallsanalyser och litteratur varit de viktigaste källorna för arbetet. Då 
syftet främst varit att utreda rättsläget, de lege lata, och inte att se till 
framtida rättsutveckling, de lege ferenda, förs endast sådana resonemang i 
begränsad mängd i den avslutande analysen utifrån det rättsläge som 
presenterats.  

Den EU-rättsliga metoden skiljer sig i viss utsträckning då EU-domstolen 
har en mycket stor roll i rättsutvecklingen på särskilt inremarknadsrättens 
område, så kallad negativ integration.  Domstolens egen metod vid tolkning 5

av EU-rätten bygger på en teleologisk tolkning, domstolen försöker finna 
syftet med reglerna i fördragen för att därigenom fastslå den sanna 
meningen och tillämpa EU-rätten utifrån den. Denna tolkningsmöjlighet är 
det som möjliggjort för EU-domstolen att hårt driva på för starkare 
rättigheter inom de fyra friheternas område. Även domstolens något 
blandade praxis beror på detta, då olika tolkningar över tid lett till olika 
utslag.   6

 Reichel, 2018, s. 119.5

 Ramaekers, 2013, s. 45. 6
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1.3.2. Material 

Som ofta när rättsläget är oklart finns begränsat med material som direkt 
behandlar frågeställningen. Liknande frågeställningar behandlats i två 
examensarbeten från 2009 och 2014.  I jämförelse med dessa har denna 7

uppsats ett större fokus på de EU-rättsliga aspekterna samt den gällande 
rätten än rättsutvecklingen framåt.  

I svensk litteratur har Michael Bogdan i viss utsträckning berört frågan, 
dock i de flesta fall endast mycket kortfattat, där den huvudsakliga 
diskussionen finns i hans text i Vänbok till Axel Adlercreutz. I en 
internationell kontext har även texter av Bram Akkermans & Eveline 
Ramaekers från Universiteit Maastricht och Wadham College Oxford 
använts då de berört dessa ämnen i ett antal artiklar. Dessa behandlar 
frågorna om sakrätter i EU-rätten och har använts för att kunna dra 
slutsatser kring den svenska rätten.  

I utredningen av gällande rätt rörande lagval vid sakrättsliga spörsmål har 
Håstad och Henriksson använts för de grundläggande sakrättsliga reglerna. 
Bogdans Svensk internationell privat och processrätt har använts 
tillsammans med rättsfall för att redogöra för de lagvalsregler som har 
utvecklats i svensk rätt över tid. De svenska rättsfall som använts är de som 
behandlar just de aktuella frågorna, säkerhetsrätters giltighet vid 
gränsöverskridande transaktioner. 

På det unionsrättsliga området har Bernitz och Kjellgrens använts som bad 
medan flertalet rättsfall samt artiklar och litteratur använts för att i de 
specifika frågeställningarna. Även Ramaekers avhandling har använts för ett 
mer djupgående resonemang kring EU-rättens påverkan på sakrätt. Ett stort 
antal rättsfall finns från EU-domstolen med fokus på den fria rörligheten, all 
praxis har inte kunna lyftas och ett urval har därför gjorts. Främst lyfts 
avgörande fall rörande varors fria rörlighet, samt fallet Krantz som är det 
enda där EU-domstolen berört frågan om säkerhetsrätter i den fria 
rörligheten. 

1.4. Avgränsning 

För att kunna besvara frågeställningarna på det utrymme som ges inom 
ramen för en kandidatuppsats behöver vissa avgränsningar göras.  

Uppsatsen behandlar endast säkerhetsrätter i lös egendom. Den övriga 
sakrättsliga genomgången är begränsad och frågor såsom säkerhetsrätter i 
fast egendom så väl som frågor rörande tvesala, godtrosförvärv osv 

 Tavaststjerna, J; Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre; 2010 & Lestrup, L; Lex rei sitae och 7

säkerhetsrätter i lösöre vid gränsöverskridande handel inom EU; 2014.
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behandlas inte. Även den i litteraturen diskuterade frågan om res in transu 
har utelämnats.  

De områden där EU-harmonisering skett exempelvis 
successionsförordningen där lagval även för sakrätter bestäms lämnas 
utanför arbetet även om det även här finns sakrättsliga frågeställningar att 
utreda. Detsamma gäller frågor som omfattas av finality- och 
säkerhetsdirektiven som har utelämnats av platsbrist.  

I EU-rättsligt hänseende kommer inte anföras för andra friheter än den för 
varor då det endast är denna som kan kopplas till sakrätten i lösöre. Arbetet 
utelämnar dessutom förslag kring lösningar på den oklarhet som föreligger 
inom unionen. Inte heller, mer än översiktligt för att exemplifiera 
problemområden, ges några komparativa perspektiv på rätten i de olika 
europeiska rättsordningarna.  

1.5.  Disposition  

Arbetet inleds med en metodgenomgång, syfte och frågeställning samt 
disposition. Vidare kommer en bakgrund ges med gällande rätt inom bland 
annat sakrättens område samt relevant EU-rätt. Därefter utreds de 
traditionella svenska lagvalsreglerna på säkerhetsrätternas område. Frågan 
om den svenska rättens överensstämmelse med EU-rättsliga principer 
behandlas och analyseras sedan innan slutsatser presenteras.  

12



2. Rättslig bakgrund 

2.1. Svensk sakrätt 

2.1.1. Sakrättens grunder 

Den svenska rättsordningen har under mycket lång tid haft höga krav för att 
uppnå sakrättsligt skydd. För att ett köp, pantsättning eller dylikt ska anses 
sakrättsligt giltigt i förhållande till tredje man krävs i första hand tradition, 
alltså en fysisk överföring. Det finns också vissa tillfällen där tradition kan 
ersättas av denuntiation eller registrering. Syftet med de stränga kraven är 
främst att förhindra skenavtal med syfte att undanhålla egendom vid 
insolvens.  8

Det finns så kallade inre och yttre sakrättsliga moment. Exempelvis är 
tradition eller registrering yttre sakrättsliga moment medan avtalets giltighet 
är ett inre sakrättsliga moment. Avtalet är avgörande för att de yttre ska bli 
relevanta; utan ett giltigt avtal finns inte heller några giltiga sakrätter.  9

Lagvalsfrågor kan uppstå även här då det kan avgöra vilken rättsordning 
som styr avtalets giltighet. I de mål HD avgjort verkar dessa lagvalsfrågor 
inte varit avgörande då det inte prövas. Istället har domstolen utgått ifrån att 
avtalen varit obligationsrättsligt giltiga.   10

En annan viktig sakrättslig aspekt är specialitetsprincipen. För att ha rätt att 
separera egendomen vid insolvens, eller för att utmäta den, krävs att 
egendomen ska vara möjlig att urskilja från övrig egendom, att det ska gå att 
peka på just ett specifikt föremål och kunna identifiera det. Denna kan spela 
in vid säkerhetsöverlåtelser eller äganderättsförbehåll då gäldenärens 
egendom riskerar blandas och därmed förlora sin specialitet.  11

2.1.2. Säkerhetsrätter 

I svensk rätt regleras bäst rätt i konkurs i förmånsrättslagen SFS 1970:979, 
FRL, som räknar upp giltiga förmånsrätter. Denna förteckning utgör den 
svenska numerus clausus, ett begränsat antal, syftande på de begränsade 
typerna av erkända säkerhetsrätter. Exempelvis stadgas att en fordran med 

 Håstad, 2000, s. 221f.8

 Henriksson, 2009, s. 52.9

 Se rättsfallen som redovisas nedan. 10

 Håstad, 2000, s. 152ff.11

13



panträtt har en särskild förmånsrätt och innehavaren får därmed utdelning 
före de som har en allmän sådan eller saknar förmånsrätt. Dock regleras inte 
äganderättsförbehåll eller säkerhetsöverlåtelser då dessa genom dess natur 
helt hamnar utanför konkursen. Borgenären äger då lösöret, och har därmed 
separationsrätt för den egna egendomen. Huruvida ett ägarrättsförbehåll 
faktiskt innebär att säljaren behåller äganderätten eller bara fungerar som en 
hävningsgrund med sakrättslig verkan är omtvistat, men anses av tradition 
som separationsgrund.  Att separationsrätt på grund av dessa 12

säkerhetsrätter har erkänts i svensk rätt kan kritiseras då det egentligen 
strider mot syftet i FRL, att med tvingande verkan begränsa de 
säkerhetsrätter som erkänns i den svenska rättsordningen. 

Ur ett internationellt perspektiv uppstår problem med sakrätter från olika 
rättssystem. Problemen uppstår med anledning av det slutna sakrättssystem, 
som i princip alla länder har, inte kan ta in sakrätter utifrån.  Ett sådant 13

slutet system bygger på att borgenärer ska kunna bedöma en gäldenärs 
betalningsmöjlighet utan att behöva beakta säkerhetsrätter från utlandet som 
innebär andra rättigheter för innehavaren än de inhemska. Det är även för att 
uppfylla kraven i ett sådant slutet system som omvandling av sakrätter 
kommer in. Det krävs att en utländsk säkerhetsrätt kan liknas vid och 
omvandlas till en som kan placeras in i förmånsordningen för att en utländsk 
borgenär inte ska bli oprioriterad.   14

2.1.2.1. Äganderättsförbehållet 

Vid försäljning på kredit har som huvudregel säljaren ingen förmånsrätt vid 
konkurs.  Detta innebär att säljaren vid stora krediter ofta vill säkerställa 15

betalning vid eventuell insolvens och detta sker ofta genom ett så kallat 
äganderätts- eller återtagandeförbehåll . Ett sådant förbehåll föreskriver att 16

säljaren har rätt till varan vid utebliven betalning. För att sakrättslig giltighet 
ska uppstå krävs att ett antal krav är uppfyllda. 

Ett viktigt krav där svensk rätt skiljer sig från ett flertal andra europeiska 
rättsordningar är att köparen inte enligt avtalet, uttalat eller underförstått, 
ska ha rätt att konsumera eller sälja vidare egendomen, inte heller om rätt 
finns att inkorporera egendomen i fast egendom.  Precis som den övriga 17

sakrättsliga regleringen är kravet präglat av tanken att undvika skenavtal 

 Se Håstad, 2000, s. 183f. 12

 Akkermans, 2018, s. 248ff. 13

 Akkermans, 2018, s. 248ff. 14

 Jmf 18 § förmånsrättslag (1970:979)15

 Även andra benämningar godtas, se NJA 1975 s. 222. 16

 Se NJA 1932 s 292, NJA 1959 s 590, underförstått: NJA 1960 s 221.17
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och efterhandskonstruktioner vid insolvens. Syftet är alltså snarast att 
bestämma vilka äganderättsförbehåll som faktiskt är allvarligt menade. 
Äganderättsförbehållet måste också uppställts före eller i samband med 
köpet; det är inte möjligt att i efterhand skapa ett förbehåll.  18

2.1.2.2. Säkerhetsöverlåtelsen 
En säkerhetsöverlåtelse är en typ av transaktion där ett köpt föremål 
fungerar som säkerhet för en kredit men kvarblir i säljarens besittning. Detta 
innebär alltså ett avsteg från den svenska traditionsprincipen. Istället finns 
lösningen i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i 
säljarens vård kvarbliva, lösöreköpslagen.  

Lösöreköpslagen används idag främst för att kunna använda lös egendom 
som säkerhet samtidigt som ägaren behöver behålla nyttjanderätten till 
föremålet. Eftersom den svenska panträtten i lösöre kräver en total 
rådighetsavskärning för ägaren används istället denna typ av fingerade köp 
där köparen låter saken kvarbli hos säljaren, men ändå har äganderätten och 
därmed kan separera denna vid gäldenärens eventuella insolvens. 
Gäldenären kan sedan hyra för att när krediten är återbetald kunna köpa 
tillbaka eller genom avbetalningsköp köpa lösöret, för att när skulden betalts 
därmed förvärvat den fulla äganderätten.  19

2.1.2.3. Panträtter 
Panträtt är en mycket gammal säkerhetsrätt som för svensk del fortfarande 
regleras av 1734 års lag genom 10 kapitlet Handelsbalken, HB, där första 
paragrafen stadgar kravet på tradition för giltig panträtt.  Handpanträtter är 20

alltså inte giltiga om gäldenären behåller rådighet över panten, detta till 
skillnad från vissa andra europeiska rättsordningar.  21

2.2. EU-rätt 

2.2.1. EU-rättens tillämplighet 

Eveline Ramaekers, som doktorerat i europeisk sakrätt, lyfter i sin 
avhandling fram frågan om en gemensam sakrätt existerar. Unionsrätten 
innehåller inga egna sakrättsliga regler och sakrätten har varit ett område där 
samarbete inte kommit till stånd ens inom lagvalsfrågor. Detta trots en stor 

 Håstad, 2000, s. 185 ff. 18

 Lindskoug SvJT 2015 s. 316. 19

 Håstad, 2000, s. 285f. 20

 Håstad, 2002/03, s. 748f. 21
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utveckling på den internationella privaträttens område genom bland annat 
Bryssel- och Rom-konventionerna.   22

För att fördragen och därmed EU-rätten ska vara tillämplig krävs att det 
finns en koppling till unionen. När frågan rör ett oharmoniserat område, 
som sakrätten, krävs därför en sådan koppling. Först krävs att EU-rätten ska 
vara aktuell, oftast då det rör sig om gränsöverskridande frågor, som 
lagvalsfrågor vid handel mellan medlemstater. Vidare krävs att det finns en 
koppling till någon av de fyra friheterna.  För sakrätter är det inte alltid lätt 23

att koppla dessa till en av dessa då det inte är varorna i sig utan rättigheter i 
dem som berörs. Det finns en diskussion huruvida rättigheterna som inte i 
sig utgör varor ska falla inom artikel 34 Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, FEUF. 

2.2.2. Äldre avgöranden 

I artikel 34 FEUF framkommer förbudet mot kvantitativa 
importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan, ÅMV, som är en 
viktig regel inom unionens frihandelsreglering. I Dassonville  tolkade 24

Europeiska Unionens domstol, EU-domstolen ÅMV som ”[a]lla 
handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra hinder, direkt eller 
indirekt, faktiskt eller potentiellt för handeln inom gemenskapen”.   25

ÅMV tolkades senare av EU-domstolen i bl.a. målet Cassis de Dijon . 26

Domstolen skapade genom avgörandet ursprungslandsprincipen, en del av 
principen om ömsesidigt erkännande. Principen bygger på ett 
dubbelbördesresonemang, en medlemsstat ska inte ålägga utländska varor 
med nationella restriktioner om de uppfyller kraven från hemlandet. Det 
skulle innebära att en säljare eller tillverkare formellt inte drabbas hårdare 
än en inhemsk dito men i praktiken gör det på grund av att även hemlandets 
krav ska uppfyllas. Innebörden av principen är alltså att även på de områden 
där harmonisering saknas är medlemsstaterna förhindrade att införa 
marknadshindrande regler.  27

Ramaekers lyfter även frågan om sakrättsliga regler såväl som lagvalsregler 
ska ses som civilrättsliga eller offentligrättsliga och menar att även om de 

 Ramaekers, 2013, s. 45-52.22

 Ibid. 23

 Dassonville, mål 8/74, EU:C:1974:82. 24

 Dassonville, p.5.25

 Cassis de Dijon, mål 120/78, EU:C:1979:42. 26

 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 311ff.27
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reglerar privata relationer så är de i sig ofta inte möjliga att avtala om och 
därför ska klassas in som en offentligrättslig regel som kan omfattas av 
principen därigenom.  Ursprungslandsprincipen styr nämligen främst 28

offentligrättsliga regler. Även om det skulle klassas som civilrättsliga kan 
den dock få betydelse  Även art. 345 FEUF är en vanlig invändning mot att 29

principen skulle omfatta sakrätt då medlemsstaternas egenskapsordningar 
inte ska hanteras av unionen. Detta har dock av EU-domstolen tolkats som 
att medlemsstaterna ändå ska uppfylla kraven som ställs i fördragen.  30

Utvecklingen efter Cassis de Dijon innebar att fler fall ansågs falla inom 
fördragsartikelns tillämpningsområde. Detta innebar att nya typer av fall 
börja komma till EU-domstolen och i Keck valde domstolen igen att 
begränsa området. Keck gör ett undantag för särskilda försäljningsformer 
som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, alltså slår på samma sätt mot 
inhemska som utländska säljare.  Exempel på sådana har varit förbud mot 31

försäljning på söndagar, underprisförsäljning och begränsning av vissa typer 
av reklam.  För att ett undantag från artikel 34 FEUF enligt Keck-doktrinen 32

ska vara aktuellt krävs dock förutom att den är icke-diskriminerande även 
att den inte är samhandelshindrande i enlighet med Dassonville-kriterierna, 
direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt. 

2.2.3. Nyare avgöranden 

I fallet Krantz, som är ett av mycket få fall där EU-domstolen behandlat en 
sakrättslig frågeställning, och det enda där den behandlas i kontexten av 
handel mellan medlemsstaterna utan att specialregleras av ex. 
successionsförordningen, kom domstolen fram till att något handelshinder 
inte förelåg. Målet rörde en tysk säljare, Krantz, som hade sålt maskiner 
med äganderättsförbehåll. Trots detta hade nederländska skatteindrivare 
utmätt maskinerna för en skatteskuld köparen hade vid sin insolvens. I 
första hand menade domstolen att regeln inte var diskriminerande då den 
tillämpades oavsett om ägaren var inhemsk eller utländsk. Vidare ansåg man 
att den effekt regleringen kunde ha, en ovilja för säljare från andra delar av 
unionen att sälja varor på kredit till Nederländerna när deras säkerheter 
riskerade att inte få verkan mot skatteskulder, var så osäker och indirekt att 

 Ramaekers, 2013, s. 52.28

 jmf bl.a. C-339/89 Alsthom mot Sulzer, EU:C:1991:28.29

 Akkermans & Ramaekers, 2010. 30

 Keck, C-267/91 och C-268/91, EU:C:1993:905. 31

 Bernitz & Kjellgren, 2018 s. 335f.32
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den inte kunde anses utgöra ett handelshinder trots den tidigare doktrinen 
från Dassonville.   33

I den senare praxisen från EU-domstolen har domstolen åter blivit striktare 
mot handelshindrande regler. I de så kallande brukandedomarna som 
inleddes med släpvagnsdomen, som meddelades 2009, infördes ett 
marknadstillträdestest för att avgöra om en nationell regel stred mot artikel 
34 FEUF. I målet hade Italien förbjudit användandet av släpvagnar efter 
motorcyklar vilket ansågs begränsa importen av sådana till landet.  Detta 34

har följts av bl.a. vattenskoterdomen där svenska regler kring begränsade 
vattenskoterleder innebar att sådana i praktiken inte var intressanta för 
svenska köpare.   35

Med denna nya marknadstillträdesdoktrin finns det fem olika kategorier av 
handelshindrande regler. Först finns de kvantitativa importrestriktionerna. 
Vidare finns de ÅMV som är diskriminerande i sin tillämplighet eller effekt 
och de som är icke-diskriminerande men ändock handelshindrande och 
därmed fallet under Cassis-doktrinen då de berör produktegenskaper. Sist 
finns ÅMV som på något annat sätt agerar handelshindrande samt särskilda 
försäljningsformer som inte uppfyller kraven på att vara icke-
diskriminerande enligt Keck-doktrinen.   36

Den nyaste kategorin är den fjärde, ett förbud mot alla ÅMV som på något 
sätt begränsar marknadstillträdet. Regeln träffar dock i princip alla 
regleringar som kan påverka handeln inom gemenskapen på grund av 
Dassonvilles omfattning.  Många anser att detta leder till en alltför 37

ingripande reglering från EUs sida och ett förslag för att begränsa detta är 
införandet av ett minimikrav. Huruvida detta finns är inte fastställt.  38

Spaventa framför att tidigare förespråkare för marknadstillträdestestet 
förespråkat ett de minimis-krav. Trots vetskapen om det uppställde 
domstolen inget sådant krav i något av fallen. Det kan tolkas som att ett 
sådant minimikrav saknas.   39

 Krantz, C-69/88, EU:C:1990:97.33

 Kommissionen mot Italien, C-110/05, EU:C:2009:66. 34

 Åklagaren mot Mickelsson och Roos, C-142/05, EU:C:2009:336.35

 Akkermans & Ramaekers, 2013, 245 ff.36

 Ramaekers, 2013 s. 66 f. 37

 Akkermans & Ramaekers, 2018, 245 ff.38

 Spaventa, s.9, 2009. 39
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3. Svensk internationell 
privaträtt på området 

3.1. Den svenska IP-rätten 

Internationell privaträtt är det rättsområde som avgör en rad frågor när en 
rättstvist omfattar parter eller föremål i olika länder. Den internationella 
privaträttens syfte är att bestämma vilket lands domstol som har behörighet 
att avgöra frågan, vilket lands lag som ska tillämpas, samt huruvida ett 
utländskt avgörande ska erkännas i landet. Trots att området har en stark 
internationell prägel, ytterligare så genom det omfattande 
harmoniseringsarbete som skett inom EU, rör det sig om nationell svensk 
rätt. Inom EU finns Bryssel I-förordningen  som styr domsrätts och 40

erkännande i både inom- och utomobligatoriska tvister. Vidare finns Rom I-
förordningen  som styr lagval på obligationsrättens område och Rom II-41

förordningen  som styr utomobligatoriska lagvalsfrågor. Inga av dessa 42

reglerar dock frågan om lagval på sakrättens område då detta är undantaget 
från förordningarnas tillämpningsområde.   43

Detta innebär att de områden som inte omfattats av harmoniseringen, 
exempelvis sakrätten och säkerhetsrätter, helt styrs av nationella rättsregler i 
de olika europeiska staterna. När det kommer till lagvalsfrågor på sakrättens 
område har en europeisk praxis under lång tid utvecklats, där principen om 
lex rei sitae, lagen vid platsen för saken, är avgörande.   44

Det i princip tre lösningar på hur man ser på en utländsk sakrätt när den ska 
appliceras i den nationella rättsordningen. En första lösning är att som sådan 
ta in den utländska rättigheten och därigenom tillämpa den utländska rätten 
även när egendomen befinner sig inom den egna jurisdiktionen. Den andra 
lösningen är en där sakrätter som är skapade i en annan stat erkänns men vid 
tillämpningen av nationell rätt omvandlas till den närmast liggande 
nationella sakrätten. En tredje lösning, den minst vedertagna, är att helt 

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 40

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 41

avtalsförpliktelser (Rom I). 

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 42

utomobligatoriska förpliktelser (Rom II). 

 Se art. 3.2 Rom I-förordningen.43

 Bogdan, 2007, s. 62ff.44
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enkelt inte erkänna några rättigheter som inte är skapade enligt nationell 
rätt.  45

3.2. Rättsfall  

I Sverige har rättsutvecklingen på området främst skett genom praxis. HD 
har behandlat ämnet i tre ledande prejudikat, NJA 1972 s. 192, 
”förverkningsfallet”, NJA 1978 s. 593, ”det tyska äganderättsförbehållet”, 
och NJA 1984 s. 963, ”bilfallet”. Genom dessa fall har lagvalsregler på 
området utvecklats, även om lagval inte nämns tydligt i fallen.  

I förverkningsfallet, som rörde en bil som skulle förverkas enligt 
brottsbalken, anförde innehavaren att bilen pantsatts för ett lån till dennes 
bror. Domstolen uttalade här en mycket kort lagvalsregel som stadgade att 
svensk rätt skulle vara styrande vid tillämpning av 
förverkningsbestämmelsen in brottsbalken.  Att HD var tydlig med att detta 46

rörde brottsbalken har i efterhand inneburit att de uttalat att det inte ska 
tillämpas i civilrättsliga fall.   47

Det tyska äganderättsförbehållet är av stor betydelse för lagvalsfrågor, 
särskilt rörande export till Sverige. Ett äganderättsförbehåll hade skapats 
enligt då gällande tysk rätt och var därmed giltigt då avtalet slutits i 
Tyskland. Säljaren hävdade att förbehållet skulle anses giltigt även i Sverige 
då det var giltigt på platsen för säkerhetsrättens upprättande.  Högsta 48

domstolen fokuserade istället på att säljaren exporterat mattorna till Sverige 
och vetat om att dessa skulle placeras i den svenska köparens lager för 
försäljning direkt. I fall som detta skulle istället säljaren genom sin insikt 
om mattornas plats efter försäljningen ha säkrat upp sin säkerhetsrätt enligt 
svensk rätt för att inte förlorad denna rätt.   49

Lagvalet bestäms enligt detta avgörande av i vilken utsträckning säljaren 
haft insikt om var egendomen skulle befinna sig. Det innebär att en säljare 
som inte har insikt om att egendomen senare ska förflyttas till Sverige inte 
ska belastas av att äganderättsförbehållet inte är giltigt enligt svensk rätt och 
vice versa ska en medveten säljares säkerhetsrätters fortbestånd bestämmas 
enligt svensk rätt.    50

 Akkermans, 2018, s. 248ff. 45

 NJA 1972 s. 192.46

 NJA 1984 s. 693, s. 698. 47

 NJA 1978 s. 593.48

 Ibid. 49

 Bogdan, 2007, s. 64f. 50
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Bilfallet, som är det senaste avgörandet på området, berörde en 
säkerhetsöverlåtelse av en bil. Bilen fungerade som säkerhet för en kredit i 
Tyskland för en Svensk medborgare som arbetade i Tyskland. Enligt avtal 
fick bilen endast tillfälligt föras ut ur landet. När bilen var i Sverige på 
besök gjorde kronofogdemyndigheten en utmätning av bilen för en 
skatteskuld. Därmed blev frågan huruvida en utländsk säkerhetsöverlåtelse 
skulle erkännas i Sverige.  

HD ställde upp ett antal krav för när att säkerhetsöverlåtelse som i detta fall 
ska erkännas. Först krävs en väsentlig anknytning till den ursprungliga 
staten. Medborgarskap i en annan stat kan också grunda en presumtion att 
egendomen kan komma att föras till den staten. Dock hade i detta fall 
avtalats att bilen inte fick föras till Sverige mer än tillfälligt. Detta följer 
linjen från det tyska äganderättsförbehållet genom att införa ett rekvisit som 
innebär att insikt om export eller eventuell export talart för att säljaren 
skulle ha försäkrat sig om att säkerhetsrätten även är giltig enligt svensk 
rätt.   51

Nytt för fallet var ett tidsrekvisit; under ett tillfälligt besök i en annan stat är 
det inte önskvärt att säkerhetsrätter förlorar sin verkan. Inte heller är det 
önskvärt att en erkänd utländsk säkerhetsrätt i ett föremål som förs till 
Sverige kan vara giltig i all oändlighet. HD konstaterade därför att endast 
tillfällig vistelse i Sverige inte bör leda till att säkerhetsrätten blir ogiltig och 
att ”sedan en tid förflutit” sedan egendomen kom till Sverige ska 
säkerhetsrätten inte längre erkännas. Detta ger borgenären en möjlighet att 
anskaffa en giltig säkerhetsrätt under tiden som den ursprungliga är giltig.   52

I fallet fördes även en diskussion kring hur en erkänd utländsk säkerhetsrätt 
ska få effekt i Sverige. Vid en omvandling var en tysk säkerhetsöverlåtelse 
närmast en svensk panträtt i egendomen. Rätten framförde dock att tysk 
säkerhetsöverlåtelse var ett absolut hinder mot utmätning, och gav den 
större effekt än en panträtt i svensk rätt.  53

3.3. Avslutande reflektioner 

Efter dessa tre rättsfall kan rättsläget i stort sammanfattas. Det saknas dock 
fortsatt flera svar. Under tiden sedan det senaste rättsfallet avgjordes har 
också mycket förändrats, exempelvis Sveriges EU-medlemsskap som kan 
påverka reglerna.  

 NJA 1984 s. 693.51

 Ibid. 52

 NJA 1984 s. 693, s. 699f. 53
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Fallen berörde olika typer av säkerhetsrätter, men på grund av dessas 
gemensamma natur som rättigheter i lös egendom som används som 
säkerhet vid krediter bör det kunna anses att reglerna kan tillämpas på 
samtliga typer av säkerhetsrätter. Detta kan också jämföras med 
argumentationen i bilfallet där domstolen väljer att tillämpa och dra likheter 
med det tyska äganderättsförbehållet trots att det rör sig om olika 
säkerhetsrätter.   54

Slutsatserna som kan dras från är att en utländsk säkerhetsrätt ska vara 
fortsatt giltig om egendomen inte exporteras till Sverige genom säljarens 
försorg. Inte heller får egendomen ha sålts till en person med sådan koppling 
till Sverige att det kan förväntas att föremålet ska föras till landet och detta 
inte hindrats av borgenären.  

Egendomen får inte heller ha befunnit sig i Sverige under en längre tid. Hur 
lång en sådan tid får vara är inte fastslagit i praxis. Detta är naturligtvis 
problematiskt men det kan med stor sannolikhet tänkas vara en inte alltför 
lång tid egendomen får ha varit i landet innan säljaren anses ha haft tid att 
skapa en giltig säkerhetsrätt, exempelvis kan en säkerhetsöverlåtelse ske på 
30 dagar.   55

Som anförts i litteraturen kan det också vara svårt att skapa en ny 
säkerhetsrätt. Gäldenären måste acceptera den nya säkerhetsrätten då avtalet 
oftast har en lång avbetalningsplan kan detta innebära att gäldenären med 
stöd i avtalet inte går med på detta.  Ett annat problem är att de svenska 56

reglerna för äganderättsförbehåll kräver att förbehållet skapas vid köpet, 
sådana är därmed omöjlig att skapa i efterhand. Huruvida en svensk domstol 
skulle acceptera att omvandla äganderättsförbehållet i efterhand är inte klart 
men med tanke på den stränga tolkning som gjorts tidigare finns det skäl 
som talar emot det.  57

Säkerhetsöverlåtelser och panträtters likartade funktion innebär att de är 
utbytbara som reserv när en utländsk säkerhetsrätt tappar sin verkan efter 
förflyttning. Om borgenären befinner sig i den ursprungliga staten när denne 
tar saken i sin besittning kommer dessutom åter ett byte av lex rei sitae ske 
vilket igen kan påverka lagvalet. Systemet framstår som otydligt och 
riskerar få utländska säljare att inte handla med Sverige.  

 NJA 1978 s. 593.54

 Lösöreköpslagen 3 §.55

 Bogdan, 2007, s. 69f.56

 Jmf bl.a NJA 1932 s.755. 57
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Andra tveksamheter i systemet är bland annat verkan av accepterade 
säkerhetsrätters. Det framstår i bilfallet som att HD har gått mot att ta in den 
utländska säkerhetsrätten snarare än att omvandla den denna utveckling har 
dock inte avslutats vilket leder till fortsatt oklarhet. För att en borgenär ska 
kunna säkra sin rätt krävs också att denne vet att det behöver skapas en ny 
säkerhetsrätt. Även om det ges en tidsfrist blir det därför svårt för 
borgenären att hinna säkra sin rätt eftersom denne kanske inte har insikt om 
behovet.  
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4. Svensk rätts förenlighet med 
EU-rätten 

4.1. EU-rättens tillämplighet 

För att EU-rättens regler om fri rörlighet för varor ska vara aktuell i det 
förevarande fallet krävs att ett antal krav uppfylls. En förutsättning är att 
regleringen är hämmande för handeln mellan medlemsstaterna.  Dessutom 58

ska det röra den fria rörligheten för just varor, eller för att någon av de andra 
fyra friheterna ska vara aktuella, kapital, tjänster eller människor. Det är i 
detta fall aktuellt att utreda huruvida det faktiskt rör sig om varor i 
fördragets mening eller om det på något annat sätt är möjligt att aktualisera 
bestämmelserna.  

Som Ramaekers beskriver kan med största sannolikhet sakrätter inte anses 
utgöra varor i sig själva. De har visserligen ett ekonomiskt värde men är 
immateriell och kan därför inte anses utgöra en produkt då den inte är 
möjlig att kvantifiera och faktiskt inneha. Istället för att säkerhetsrätterna 
som sådana ska anses utgöra varor och därigenom få röra sig fritt på den 
inre marknaden kan de istället genom principen om ömsesidigt erkännande 
och dess koppling till varor ändå omfattas av artikel 34 FEUF.  Även 59

Bogdan stödjer denna metod för att omfatta säkerhetsrätter i den fria 
rörligheten.   60

4.2. Diskriminerande regler 

Likabehandlingsprincipen återfinns i art. 18 i FEUF men tillämpas oftast 
tillsammans med andra fördragsbestämmelser, exempelvis artikel 34 FEUF. 
Förbudet innebär att inga fysiska och juridiska personer från ett annat 
medlemsland ska diskrimineras och behandlas sämre än den egna 
befolkningen. Inte bara direkt diskriminering förbjuds i fördragen utan även 
sådan indirekt diskriminering där en regel i praktiken slår hårdare mot 
personer från andra stater.   61

Inledningsvis kan sägas att reglerna som sådana inte direkt diskriminerar då 
de tillämpas lika oavsett om det rör svenska medborgare eller andra EU-

 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 318. 58

 Ramaekers, 2013, s. 54ff, se även Cassis de dijon.59

 Bogdan, 2007, s.68ff.60

 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 162ff. 61

24



medborgare. Frågan som sen bör prövas är huruvida reglerna är indirekt 
diskriminerande.  De svenska reglerna som i flera fall kan ogiltigförklara 62

utländska säkerhetsrätter innebär i praktiken en dubbel börda för den som 
skapar säkerhetsrätten utomlands. Akkermans & Ramaekers framför i en 
passus möjligheten att en lagvalsregel i sig inte kan vara diskriminerande då 
den alltid fungerar rent objektivt och enbart pekar på en rättsordning.  Det 63

är dock enligt mig tydligt att en reglering som på detta sätt utpekar en viss 
rättsordning och därmed sakrättsreglering som tillämplig kommer innebära 
att en dubbelbörda riskerar uppstå så länge inte samtliga länder i EU delar 
en numerus clausus.  

4.3. Handelshindrande 

Som framförts i 2.2. har EU-rätten över tid utvecklats och i dag rör det sig 
närmast om ett marknadstillträdestest som ska göras vid prövningen om en 
regel är handelshindrande och därmed förbjuden enligt EU-rätten. De äldre 
principerna har genom detta test fått mindre påverkan men kan fortfarande i 
viss utsträckning avgränsa artikel 34 FEUFs tillämpning på olika sätt.  

Det finns två alternativa delar av de nationella reglerna i detta fall som 
skulle kunna vara handelshindrande: lagvalsregeln, baserad på lex rei sitae, 
och den svenska sakrätten som sådan. För att dessa ska kunna prövas måste 
de passas in i de olika principer som utvecklats inom artikel 34 FEUF. I 
första hand ska frågan ställas huruvida regeln i sig utgör en faktisk 
kvantitativ importrestriktion. Även om en säkerhetsrätten skulle anses 
ogiltig och därmed inte gälla skulle detta ändå inte utgöra en 
importrestriktion i strikt mening eftersom säkerhetsrätten inte är en vara.   64

Det är därför aktuellt att gå vidare och se till de övriga principerna. Genom 
den senare utvecklingen mot marknadstillträdestestet har de äldre 
principerna åter hamnat i ett nytt sammanhang. Vad säkerhetsrätter 
klassificeras som är inte helt lätt att se. Keck-undantaget är inte aktuellt då 
reglerna är indirekt diskriminerande, slår olika mot inhemska och utländska 
säljare. En inhemsk säljare har inte någon dubbel börda i den utsträckning 
en utländsk säljare kan ha. Det kan även diskuteras i vilken omfattning de 
skulle klassificeras som försäljningsform.  65

När ett marknadstillträdes-test sedan ska genomföras måste frågan ställas i 
det enskilda fallet huruvida marknadstillträdet begränsas. När egendom med 

 Bernitz & Kjellgren, 2018, s.322-324.62

 Akkermans & Ramaekers, 2013, s. 247. 63

 Jmf Ramaekers, 2013, s. 60. 64

 jmf Akkermans & Ramaekers, 2013 s. 247.65
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en utländsk säkerhetsrätt ska föras in i Sverige kommer de svenska 
lagvalsreglerna att peka mot svensk rätt som huvudregel.  Detta innebär att 66

i en stor del av fallen kommer den sakrättsliga giltigheten hos en 
säkerhetsrätt att bestämmas av svensk rätt och då ofta ändras eller 
ogiltigförklaras. Att detta kan ske innebär i sig att utländska säljare gör en 
större risk i att sälja till Sverige än att sälja inom sitt eget land och 
därigenom förlora sin säkerhetsrätt. Detta kan också innebära att risken 
överförs på köparen genom högre priser, något som också kan påverka 
köparnas beslut kring vilka säljare som väljs.    67

4.4. De minimis  

En sista fråga som kan ställas är huruvida en lägsta gräns kan anses finnas 
för hur hämmande en regel ska vara på den fria rörligheten för att omfattas. 
Spaventa verkar utifrån det faktum att EU-domstolen inte lyft detta i senare 
fall mena att minimikravet som använts i bl.a. Krantz ska anses borttaget.  68

Det är ett möjligt synsätt och kanske ett riktigt när det gäller den för tillfället 
gällande rätten. Att EU-domstolen skulle låta en så vid 
marknadstillträdesdoktrin stå fast kan dock ses som osannolikt då det skulle 
leda till en ofantlig mängd med regler som i någon utsträckning påverkar 
den fria rörligheten negativt och därmed måste rättfärdigas av 
medlemsstaterna. Detta skulle i praktiken innebära att det finns mycket få 
regler som inte faller inom artikel 34.  

Det har också, som framkommer i Spaventas artikel, varit något som 
förespråkats i samband med marknadstillträdestestet tidigare, vilket både 
kan tala för att ett sånt borde finnas men också tala för att EU-domstolen 
borde ha lyft detta i samband med den nya doktrinens inrättande.  Det är 69

uppenbart att detta är en fråga där domstolen måste förtydliga sin praxis för 
att kunna utreda frågan vidare.  

4.5. Rättfärdigande 

För att få tillämpa en regel som är handelshindrande enligt artikel 34 FEUF 
måste den rättfärdigas genom något av undantagen i artikel 36. När det 
gäller främst icke-diskriminerande  regler finns också en möjlighet att 
använda doktrinen om tvingande hänsyn som utvecklats genom EU-
domstolens praxis. För att kunna tillämpa ett undantag från artikel 34 krävs 

 Se ovan. 66

 Bogdan, 2007, s. 70.67

 Spaventa, 2009, s. 7. 68

 Ibid. 69
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också att regleringen är proportionerlig till sitt legitima syfte och att det 
saknas andra mindre handelshämmande lösningar.  70

Ett första grundläggande undantag för rättfärdigande som ofta åberopas är 
hänsyn till den allmänna ordningen  i artikel 36. Denna omfattar även 71

ordning inom rättsordningen, där det inom sakrätten handlar om den 
begränsade mängden säkerhetsrätter som erkänns, rättsordningens numerus 
clausus. Ramaekers lyfter den nationella klassificeringen som ”public 
policy”, offentligrättsliga tvingande regler, som grund till att dessa ska 
kunna klassificeras som det även inom EU-rätten.   I Sverige precis som i 72

andra rättsordningar är det inte helt enkelt att placera in sakrätten som 
offentlig- eller civilrätt. Att en regel är tvingande borde dock i min mening 
inte i sig innebära att undantaget för allmän ordning skulle vara tillämpligt. 
Bernitz framhåller att EU-domstolen har varit restriktiv i sin tillämpning av 
undantaget för allmän ordning. Bl.a. framhålls att det inte i sig räcker att en 
regel är belagd med straff för att räknas som rättfärdigad med hänsyn till 
den allmänna ordningen. Inte heller har protektionistiska skäl accepterats.   73

Andra möjliga rättfärdigandegrunder står att finna genom doktrinen om 
tvingande hänsyn i EU-domstolens praxis. Dessa kan användas för att 
rättfärdiga icke-diskriminerande men handelshindrande regler. Exempel på 
accepterade undantag är hänsyn till sammanhanget i ett system, exempelvis 
nationella socialförsäkringssystem  och skattesystem . Detta skulle kunna 74 75

tillämpas på det slutna system med säkerhetsrätter som finns i den svenska 
rättsordningen om den beskrivna doktrinen är tillämplig. Här blir det alltså 
avgörande huruvida den nationella regleringen är eller inte är 
diskriminerande.  

På senare tid verkar dock utvecklingen gått mot att de tvingande hänsynen 
ska tillämpas även på diskriminerande regler.  Därmed skulle även 76

sammanhanget i det sakrättsliga systemet kunna vara ett tvingande hänsyn. 
Dock är det även här ett problem att det svenska systemet förmodligen inte 
kan anses vara tillräckligt tydligt sammanhängande för att omfattas av ett 
sådant undantag.  

 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 326 & 333f, Cassis de dijon p. 8.70

 Eng: public policy71

 Ramaekers, 2013, s. 91ff.72

 Bernitz & Kjellgren, 2018 s. 329, hänvisning till rättsfall, kolla dessa. 73

 Decker, C-120/95, EU:C:1998:167. 74

 se Akkermans & Ramaekers, 2013. s. 249.75

 Enchelmaier, 2010, s. 216-218 par. 8.04-8.07; jmf. C-113/80 Kommissionen mot Irland, EU:C:1981:139 där 76

diskriminerande regler inte ansågs kunna rättfärdiga på detta sätt.       
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I ett proportionalitetstest skulle förmodligen lagvalsregeln anses kunna 
uppnå syfet, upprätthållandet av det nationella säkerhetsrättssystemet. 

Akkermans och Ramaekers framhåller, mot hänsyn till systemets 
sammanhang, motargumentet att de flesta rättsordningar inte har ett i deras 
mening tillräckligt sammanhängande system.  När det svenska systemet 77

undersöks får naturligtvis den lilla acceptans för utländska säkerhetsrätter 
som finns under en period möjligtvis väga mot att systemet är så 
sammanhängande att det behöver skyddas. 

Det är även svårt att hävda att just detta system skulle vara den minst 
långtgående lösningen. Exempelvis registrering av utländska säkerhetsrätter 
på egendom i Sverige skulle kunna var en mindre handelshämmande 
lösning. Det skulle ge en möjlighet att se om det existerar några 
säkerhetsrätter i egendom tillhörande gäldenären vilket dessutom ger större 
skydd för borgenärerna.  

Även borgenärsskydd har lyfts fram om en möjlig invändning men denna 
har avfärdats i fall rörande etableringsfrihet för företag.  Att fallen rörde 78

andra friheter och bedömningen gjordes att borgenärsskyddet var uppfyllt 
genom hemlandets borgenärsskyddande regler kan dock tala för en möjlig 
annan bedömning i dessa fall. Det kan vara så att det skulle kunna 
argumenteras för att borgenärsskyddet skulle påverkas i sådan utsträckning 
av att tillåta utländska säkerhetsrätter att det skulle anses utgöra ett 
tvingande hänsyn. Även här kan proportionaliteten diskuteras. Det kan 
anses finnas mindre långtgående lösningar, exempelvis en 
registreringsmöjlighet som på samma om inte bättre sätt skulle skydda 
borgenärernas intressen utan att vara lika handelshämmande.  

De svenska reglerna framstår som något mindre långtgående än vissa 
möjliga, då en tidsfrist finns innan en utländsk säkerhetsrätt blir ogiltig eller 
omvandlad. Detta talar för att det skulle anses godtagbart, dock kan det 
finnas mindre handelshämmande regleringar. Det är också viktigt att ta i 
beaktande de faktiska möjligheterna att förstå den svenska sakrätten. 
Reglerna är inte lagstadgade och sakrätt som rättsområde är i sig aldrig 
okomplicerad. Allt detta sammanlagt talar för att mer tydliga och mindre 
långtgående regleringar borde stå att finna.  

4.6. Effekt på Svensk rätt 

Artikel 34 FEUF är bindande för medlemsstater och det är därför första 
hand staten som måste ändra sin reglering av frågan. Vidare har fördragen 

 Akkermans & Ramaekers, 2013, s. 248f. 77

 C-212/97 Centros & C-167/01 Inspire art. 78
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direkt tillämplighet och vissa artiklar, som artikel 34 FEUF även direkt 
effekt. I första hand gäller denna mot medlemsstaten, alltså vertikal direkt 
effekt.  Det finns dock fall där även vertikal direkt effekt getts till 79

fördragsbestämmelserna om fri rörlighet, exempelvis när det gäller fri 
rörlighet för personer rörande arbetsrätt.  Det finns även rättsfall som visar 80

på en speciell reglering rörande immateriella rättigheter där 
rättighetshavaren anses få sina rättigheter av den nationella regleringen som 
skapar detta skydd.   81

På samma sätt borde reglerna för fri rörlighet av varor kunna grunda en 
horisontell direkt effekt i dessa fall och kunna nyttjas i en tvist mellan en 
borgenär med en utländsk säkerhetsrätt och ett svenskt konkursbo. Detta 
grundat i att regleringen är tvingande, närmast offentlig rätt och det är på så 
sätt genom statens försorg säkerhetsrätterna upprätthålls. Åtminstone bör 
reglerna kunna användas för att förhindra utmätningar av skatteskulder, där 
motparten är staten.  

En annan fråga som kan diskuteras är huruvida reglering som sker genom 
praxis kan vara ett hinder mot tillämpning enligt gällande EU-rätt alls. Även 
om regeln i detta fall inte har horisontell verkan bör den svenska rätten 
tolkas i ljuset av fördragsbestämmelserna enligt principen om indirekt 
effekt. HD har uttalat att unionsrättens företräde är en princip som ska 
tillämpas oavsett om direkt effekt föreligger eller inte.  Då det inte finns 82

några lagregler har domstolen dessutom full frihet att använda artikel 34 
FEUF då prejudikat inte är bindande i svensk rätt.  

4.7. Avslutande reflektion  

Den svenska regleringen, om den skulle prövas av EU-domstolen, skulle 
med stor sannolikhet anses handelshindrande och därmed stridande mot 
artikel 34 FEUF. Det kan som anförts ifrågasättas om inte domstolen skulle 
kunna välja att tillämpa ett minimikrav på den handelshindrande verkan. 
Som Spaventa framför har detta inte lyfts i praxis sedan 
marknadstillträdesdoktrinen införts. Dock framförs i litteraturen att en sådan 
gräns bör finnas. Även om en sådan gräns skulle existera kan vid jämförelse 
med Krantz diskuteras om de svenska reglerna skulle ligga över eller under 
denna gräns.  

 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 114ff & 317.79

 C-43/75 Defrenne mot Sabena, EU:C:1976:56. 80

  Jarvis, 2010, s. 77. 81

 Bernitz & Kjellgren 2018 s. 123-127, se NJA 2013 s. 1162.82
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Efter att ha konstaterat att regleringen är förbjuden enligt artikel 34 FEUF 
måste domstolen pröva den invändningar staten skulle göra för att 
regleringen kunde rättfärdigas. Här framstår det som att regleringen om den 
skulle kunna falla under både artikel 36 FEUF och doktrinen om tvingande 
hänsyn. Dock framstår det som att ingen av grunderna för rättfärdigande 
skulle kunna anses uppfyllda, och även om systemet skulle anses falla inom 
undantagen kan det också ifrågasättas om de är proportionerliga.  

De svenska reglerna godtar utländska säkerhetsrätter i vissa fall, när 
borgenären inte har insikt om att egendomen ska föras till Sverige och tiden 
innan en tidsfristen passerat från att egendomen förts in i landet. 
Undantagen är tänkta för att ge utländska borgenärer möjlighet att skapa nya 
giltiga säkerhetsrätter, men då möjligheten till detta utan gäldenärens 
samtycke är mycket begränsat kan det bli svårt. För att de svenska reglerna 
ska anses proportionerliga krävs förmodligen en möjlighet att behålla den 
utländska säkerhetsrätten genom registrering eller liknande. 
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5. Avslutande analys och 
slutsatser 

 Varje handelshindrande reglering är i grunden förbjuden enligt EU-rätten 
som anförts ovan särskilt genom den nyare praxis som utvecklats på 
området. Det finns dock ett antal frågor som fortfarande måste besvaras.  

5.1. Svensk rättspraxis  

Den svenska rättsordningen accepterar i viss utsträckning utländska 
säkerhetsrätter under en tidsfrist som ska räcka för borgenären att skapa en 
ny, giltig, säkerhetsrätt. Huruvida accepterande är huvudregel eller undantag 
kan inte helt sägas, reglerna som ställts upp i praxis kan användas för att 
definiera både otillåtna och tillåtna regler.  

Det är också oklart i vilken mån en utländsk säkerhetsrätt får effekt i 
Sverige när den accepteras. I bilfallet framgår det som att en omvandling 
görs för att pröva den utländska säkerhetsrättens giltighet men när den 
godtagits återgår HD till den utländska säkerhetsrättens effekt och ger den 
därför inte effekten av en svensk säkerhetsöverlåtelse.  

5.2. Fri rörlighet för säkerhetsrätter 

Det framgår av utredningen att de svenska reglerna med största sannolikhet, 
med ett möjligt undantag för en minimireglering, faller inom 
tillämpningsområdet för artikel 34 FEUF och därmed inte ska tillåtas om 
inte något undantag är aktuellt. I de svenska fallen skulle undantag som 
allmän ordning, systemets sammanhang och borgenärsskydd kunna vara 
aktuella, men undantagen ska enligt praxis tillämpas sparsamt. Dessutom 
kan ifrågasättas om det verkligen skulle anses proportionerligt med de 
svenska reglerna när exempelvis möjligheten till registrering eller 
omvandling finns som måste anses mindre handelhämmande.  

5.3. EU-rättens påverkan 

Att den svenska regleringen kring lagval på sakrättens område strider mot 
EU-rätten innebär att regleringen måste ändras. I detta fall rör det sig om ett 
område utan lagstiftning och begränsad mängd prejudikat. Det blir därför 
främst genom ändring i domstolars tillämpning som EU-rätten kan 
implementeras, en så kallad EU-konform tolkning av reglerna. Då samtliga 
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svenska domstolar ska tillämpa EU-rätten, kan alltså slutsatsen dras att EU-
rätten är en del av svensk rätt på området. En mer samhandelsvänlig regel 
bör alltså tillämpas.  
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