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PUBLIKATIONER 

 
 

Monografier 
Sakrätten, Norden och europeiseringen – Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism, 
Stockholm 2013 (XXX, 541 s.) 

(Bokanm.: Martinson, SvJT 2014 s. 662-672; dens., EPLJ 2014 s. 280-284. Arbetet har erhållit pris av DNJV, 
den tysk-nordiska juristföreningen.)  
 

Förarbeten till en komparativ sakrättsdialog: Substantialismens blick på den nordiska 
funktionalismen med exemplifiering genom valda fragment (Ph.D.-avhandling, Bergen 2012, 
XXVIII, 551 s.) 

 
 

Peer-review-granskade artiklar 
Indragning av bostad eller egendom, HD:s pleniavgöranden och EMK: om pragmatism och 
formalism, JT 2016-17 s. 382-408 

Texten är en avslutande del av en större text och har sin bakgrund i Rousk-målet. Här beaktas såväl rätten 
till skydd för hemmet i art. 8 EMK som äganderättsskyddet i art. 1 P-1. Här ligger fokus på 
indragningsregeln i UB 8:8, den problematiska kopplingen till 1 och 6 §§ samäganderättslagen, HD:s 
pleniavgöranden och deras EMK-(in)kompatibilitet. Denna avslutande del är något kortare än de två andra 
delarna. 

 
Utmätning av bostad och ”Pandoras naturrättsliga ask”: om HD:s restriktiva tolkning av relevant 
EMD-praxis och reformbehov, JT 2015-16 s. 845-881 

Texten är en del av en större text och har sin bakgrund i Rousk-målet. Undersökningen av svensk rätt sker 
primärt med en blick på rätten till skydd för hemmet i art. 8 EMK. EMK-aspekterna behandlas endast 
kortfattat i detta bidrag. I bidraget fokuseras på svensk exekutionsrätts EMK-(in)kompatibilitet. 

 
Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk, JT 
2013-14 s. 602-619 

Skildringen behandlar Europakonventionen och den svenska kränkningen i målet Rousk v. Sweden. Fokus i 
bidraget ligger på art. 1 P-1. 

 
 

Andra vetenskapliga artiklar 
Utmätning av bostad – och EMK:s tilltagande betydelse, ERT 2016 s. 596-634 

Texten är en del av en större text och har sin bakgrund i Rousk-målet. Här ligger fokus på art. 8 EMK med 
en blick på exekutionsrätten. Vid sidan av Rousk-målet är Zehentner-målet centralt. 

 
Evig dold äganderätt?, JT 2014-15 s. 429-437 

I artikeln kommenteras NJA 2013 s. 632 och förhållandet mellan skyddet för den ursprunglige ägaren med 
stöd i hävdsreglerna och det inkonsekventa i att ge en dold ägare ett inpreskriptibelt anspråk. Dold 
äganderätt berörs sakrättsligt i avhandlingen, men frågan om inpreskriptibilitet har inte berörts tidigare av 
mig. En koppling finns till mitt JT-bidrag från 2003. 

 
Dold äganderätt, ROT-avdrag och Skatteverkets ställningstagande, Skattenytt 2013 nr. 11 s. 788-
801 

I bidraget behandlas den dolde ägarens rätt till ROT-avdrag och skatteverkets yttrande i frågan. 
Kopplingarna till fastighetsrättens ägarförståelse är en del av analysen.  
 

Verleitung zum Vertragsbruch in Schweden, del 1, Versicherungsrecht Beilage 
Auslandsinformation (VersRAI) 2007 s. 25-32 
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Skadeståndsrätt: om förledande till avtalsbrott. 

 
Schwedisches Kaufrecht und die Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, del 1, 
Internationales Handelsrecht (IHR) 2007 s. 90-103 

Artikeln var egentligen för stor för tidskriften, men togs emot på grund av innehållet. Den handlar om mer 
än implementeringen av KKöpDir.  

 
Verleitung zum Vertragsbruch in Schweden, del 2, VersRAI 2007 s. 44-48 

Se ovan. 
 

Schwedisches Kaufrecht und die Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, del 2, IHR 2007 s. 
150-160 

Se ovan. 

 
Angehörigenschmerzensgeld bei Nichttötung – die neueste Entwicklung in Schweden, VersRAI 
2006 s. 53-58 

Skadeståndsrätt: om anhörigskadestånd. 
 

Der Drittschaden in Schweden, VersRAI, 2005 s. 38-43 
Skadeståndsrätt: om tredjemansskada 
 

Artikel 4 konsumentköpsdirektivet och skandinavisk export – om oväntade och tvingande 
regressfällor, Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland (JFT) 2005 s. 295-318 

Artikeln aktualiserades av den svårtillgängliga och svårförståeliga näringsidkarregressen som infördes i tysk 
rätt med hänvisning till KKöpDir. Artikeln behandlar även internationell privaträtt och CISG. Skildringen 
ger en noggrann och detaljerad behandling av tysk rätt.  

 
Entführung und Angehörigenschmerzensgeld, VersRAI 2004 s. 23-28 

Skadeståndsrätt: om anhörigskadestånd. 

 
Neues über die Höhe des Angehörigenschmerzensgeldes in Schweden, VersRAI 2004 s. 28-30 

Skadeståndsrätt: om anhörigskadestånd. 

 
Weiteres zum schwedischen Angehörigenschmerzensgeld, VersRAI 2003 s. 43-47 

Skadeståndsrätt: om anhörigskadestånd. 

 
Om avtalsrättslig ogiltighet, sakrättsliga anspråk, preskription och hävd, JT 2003-04 s. 376-389 

HD-domen NJA 2003 s. 302 kommenteras och sätts kritiskt in i sin rättsliga kontext, vilket involverar både 
allmän avtalsrätt, fastighetsrättens särdrag och sakrätt. 

 
Kurze Information über die Änderungen im schwedischen Deliktsrecht, VersRAI 2002 s. 9-11 

Skadeståndsrätt. 
 

Schmerzensgeld für Angehörige? – Kommentar zu der neuesten schwedischen Entwicklung -, 
VersRAI 2002 s. 11-15 

Skadeståndsrätt: om anhörigskadestånd. 

 
Ersatz des positiven oder negativen Interesses? – Zwei schwedische Urteile über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge -, VersRAI 2001 s. 57-60 

Om upphandling och skadestånd. 
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Antologier 
Godtrosförvärvsreglerna, stöldfallet, försäkringsbolags vindikationsrätt och borgenärsskydd – och 
äganderätten, i Sandberg, Fredrik/Chen, Kelly/Schultz, Mårten (red.), Stockholm Centre for 
Commercial Law Årsbok X, Stockholm 2019 s. 365-397. 

I artikeln behandlas frågan om vad ett försäkringsbolags övertagande av äganderätten efter utbetalning av 
försäkringsersättning till den bestulne egentligen innebär sakrättsligt. Det aktualiserar frågan om andra 
sakrättsliga kollisioner, godtrosförvärvets och stöldfallets historiska utveckling, en kontrasterande utblick 
på tysk rätt, en behandling av omsättningsskydd och borgenärsskydd  och en problematiserande behandling 
av vad det är för äganderätt som försäkringsbolagen egentligen förvärvar. Metodiskt finns det kopplingar 
till mina andra arbeten med komparativ inriktning, även om det inte på något sätt var den ursprungliga 
avsikten. 

 
Godtrosförvärvsreglerna, stöldfallet, försäkringsbolags vindikationsrätt och borgenärsskydd – och 
äganderätten, i Gorton, Lars/Heuman, Lars/Persson, Annina H/Sjöberg, Gustaf (red.), Festskrift 
till Göran Millqvist, Stockholm 2019 s. 525-555. 

Bidraget är närmast identiskt med det i SCCL-årsboken.  

 
Comparative Property Law and the profound Differences between Nordic Functionalism and 
Continental Substantialism – the (Ir)Relevance of Ownership, i Persson, Annina, 
H./Kristoffersson, Eleonor (Ed.), Swedish Perspectives on Private Law Europeanisation, Hart 
Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2017 s. 53-75  

I artikeln görs ett försök att på begränsat utrymme illustrera skillnaderna mellan substantialismen och 
funktionalismen såväl teoretiskt som praktiskt. Bidraget är självständigt, men bygger på samma 
metodförståelse som mina andra arbeten om komparativ sakrätt och har främst kopplingar till «Komparativ 
sakrätt och de grundläggande skillnaderna mellan den nordiska funktionalismen och den kontinentala 
substantialismen» och givetvis till avhandlingen.  

 
«Komparativ» sakrätt – ett pedagogiskt försök, i Krzymowska, Antonia/Nääv, Maria/Schultz, 
Mårten (red.), Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VII, Stockholm 2016 s. 267-296. 

I artikeln görs ett pedagogiskt försök att på begränsat utrymme illustrera skillnaderna mellan 
substantialismen och funktionalismen. Den grundläggande metodförståelsen är även här i enlighet med 
tidigare arbeten, men tillnärmningen är primärt pedagogiskt och till en början dolt teoretisk. Arbetet har 
kopplingar till föregående arbete, «Komparativ sakrätt och de grundläggande skillnaderna mellan den 
nordiska funktionalismen och den kontinentala substantialismen» och givetvis till avhandlingen.  

 
«Komparativ» sakrätt – ett pedagogiskt försök, i Persson, Annina H./Millqvist, Göran/Saf, 
Carolina (red.), Festskrift till Ronney Hagelberg, Stockholm 2016 s. 223-247. 

Texten är lite längre än bidraget med samma titel i SCCL-årsboken. 

 
 

Övriga vetenskapliga arbeten 
Begränsad medverkan i Bar, Christian von, Principles of European Law. Unjustified Enrichment, 
Sellier, European Law Publishers, München 2010 (740 sidor) (även utgiven av Bruylant, Stämpfli 
och Oxford University Press) 

Jag har huvudsakligen stått för bakgrundsinformationen till nordisk rätt och för nationella «Notes» 
(tillsammans med min efterföljare Philip Mielnicki). 
 

Medverkan i Bar, Christian von, Principles of European Law. Non-Contractual Liability Arising 
out of Damage Caused to Another, Sellier, European Law Publishers, München 2009 (LV, 
1384 sidor) (även utgiven av Bruylant, Stämpfli och Oxford University Press) 

Se ovan. 
 

Medverkan i Bar, Christian von, Principles of European Law. Benevolent Intervention in 
Another´s Affairs, Sellier, European Law Publishers, München 2006 (XXX, 471 sidor) (även 
utgiven av Bruylant, Stämpfli och Oxford University Press) 
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Jag har huvudsakligen stått för bakgrundsinformationen till nordisk rätt och för nationella «Notes». 

 
- Medverkan i en studie för kommissionen, Health and Consumer Protection Directorate-general 
– SANCO B5-1000/02/000574, Study on Property Law and Non-contractual Liability as they 
relate to Contract Law; i bokform: Bar, Christian von/Drobnig, Ulrich, The Interaction of Contract 
Law and Tort and Property Law in Europe, Sellier, European Law Publishers, München 2004 

Jag har huvudsakligen stått för bakgrundsinformationen till nordisk rätt och för nationella «Notes». 

 
- Medverkan i Schermaier, Martin Josef (Red.), Verbraucherkauf in Europa. Altes 
Gewährleistungsrecht und die Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG, Sellier, European Law 
Publishers, München 2003 s. 501-516 

 
 
 

(Uppdaterad 2019-03-26) 


