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1 Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Vid kommersiell långivning har borgenären normalt inte bara att lita till att 

gäldenären fullgör sina åtaganden på grund av fordringsförhållandet. I de allra 

flesta fall har borgenären även skaffat sig någon form av säkerhet för att skydda 

sin rätt gentemot gäldenären. De vanligaste formerna av sådana säkerhetsrätter är, 

antingen att någon annan än gäldenären tar på sig gä ldenärens betalningsansvar i 

det fall gäldenären inte fullgör sina åtaganden, så kallad borgen, eller att 

borgenären tillställs egendom som han kan tillgodogöra sig sin fordran ur om 

betalning ej sker som avtalat, så kallad pant. Dessa två säkerhetsrätter skiljer sig 

från varandra på många vis, men jag koncentrerar mig främst på två punkter, dels 

på den punkten att någon annan än gäldenären själv avkrävs fullgörelse om 

gäldenären av någon anledning inte skulle fullgöra sitt åtagande, dels på den 

punkten att man vid pantförskrivning svarar endast med den egendom som är 

pantförskriven, och inte med hela sin förmögenhet som är fallet vid 

borgensåtaganden. Man kan då fråga sig vilken skillnad det skulle göra om man så 

att säga förenade dessa två säkerhetsrätter; någon annan än gäldenären själv ställer 

pant till säkerhet för gäldenärens skuld. Detta förfarande utgör en så kallad 

tredjemanspant i strikt bemärkelse. Man kan också tala om tredjemanspant i en 

vidare bemärkelse, och skulle då utgöras av att gäldenären ställer egendom 

tillhörig tredjeman, med eller utan samtycke från denne, som pant till säkerhet för 

sin egen skuld. I litteratur på området framställs dessa rättsfigurer, både i strikt 

och vid bemärkelse, som en blandning av borgens- och pantinstituten.  Relativ 

osäkerhet måste dock sägas föreligga om hur tredjemanspant förhåller sig till pant 

respektive borgen. En förutsättning för en effektiv kreditmarknad är möjlighet till 

en hjälpligt rättvisande bedömning av de säkerheter som erbjuds vid upptagande 

av lån. På samma vis är det viktigt att både gäldenär och tredje man med säkerhet 

vet vilka inbördes skyldigheter och rättigheter de har att rätta sig efter. Nyss 

nämnda osäkerhet torde därför vara till förfång för alla inblandade i den 

transaktionskedja som tredjemanspantsförskrivning utgör, och reser en mängd 
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frågor.  För borgenären aktualiseras främst frågor rörande de skillnader i hans 

rättigheter och skyldigheter som kan tänkas uppstå med anledning av att hans pant 

tillhör tredje man, och inte gäldenären.  Exempel på detta är när, och i vilken 

omfattning borgenären kan tillgodogöra sig värden ur panten. Om borgenären 

vidare till exempel av någon anledning underlåter att upprätthålla rättskraften i 

huvudfordran med påföljd att denna preskriberas, uppkommer frågan om 

borgenären fortfarande har rätt att tillgodogöra sig ur panten. Detta leder i sin tur 

till frågan om hur regressrätten i sådant fall skall uppfattas. Har tredjemannen 

fortfarande regressrätt mot gäldenären för det som borgenären lyfter ur hans pant, 

trots att gäldenären inte längre har skyldighet att betala? En annan fråga angående 

regressrätt som bör besvaras är huruvida en tredjeman in dubio har regressrätt mot 

en annan tredjeman som också ställt pant för samma skuld, men vars pant inte 

tagits i anspråk för gäldenärens skuld. Det är också tänkbart att regressrätten 

påverkas om tredjeman överlåter pantobjektet, främst om så skulle ske till 

gäldenären. Vidare måste besvaras om gränsdragningen är annorlunda när det 

gäller tredjemanspant som ställs på benefika grunder än i fråga om tredjemanspant 

som ställs på helt affärsmässiga grunder. För klargörande av funktionen och 

användbarheten av tredjemanspant behövs sannolikt även någon form av 

värdering av tredjemanspant som säkerhet i förhållande till borgen, men 

framförallt till ordinär pant. Det är i och för sig tänkbart att detta följer direkt av 

den avgränsning av tredjemanspanten mot borgen och pant som skall göras, men 

ur klarhetshänseende kan det vara påkallat med en tydlig slutsats i frågan. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Jag avser med föreliggande arbete analysera följande frågor: 

 

Hur bestäms omfånget hos de förpliktelser som borgen respektive pant svarar för, 

och vilka av dessa bestämningsgrunder överförs på tredjemanspant? 

 

Vilken rätt har borgensman respektive tredjemanspantsättare gentemot 

gäldenären? 
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På vilket vis påverkas tredjemanspant av preskription av huvudfordringen? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån tredjemanspant kan sägas 

utgöra en egen rättsfigur, skild från pant- och borgensrättsliga regler.  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Grundläggande regler för borgen respektive pant kommer inte att redovisas. 

Sålunda förutsätts läsaren besitta kunskap om vilka de väsentliga rättsföljderna av 

borgen respektive pant är. 

 

Vidare kommer uppsatsen inte att behandla straffrättsliga spörsmål som 

aktualiseras av att någon, måhända olovligen, upplåter panträtt i annan tillhörig 

egendom. 

 

1.5 Metod 

 

Jag kommer vid skrivandet av denna uppsats att använda mig av rättsdogmatisk 

metod, det vill säga att med hjälp av lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin 

söka fastställa vad som utgör gällande rätt. Jag kommer primärt att studera svensk 

rätt. På grund av de stora likheter som finns inom Norden på föreliggande område, 

kommer jag dock i viss mån att använda mig av dansk respektive norsk rätt. 

 

För att fullgöra uppsatsens syfte avser jag att först identifiera de inslag av 

borgensrätt respektive panträtt som finns inom tredjemanspantsinstitutet och 

därefter dra slutsatser om tredjemanspantens självständighet gentemot dessa 

rättsområden. 
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2 Referensram 

2.1 Pants respektive borgens väsentliga kännetecken 

 

Pant och borgen tjänar i regel samma syfte, nämligen att förse borgenären med ett 

medel varigenom denne har möjlighet att erhålla vad han har att fordra av någon. 

Tredjemanspanten har oftast samma syfte som pant och borgen, men den utmärks 

av att den är en kombination av pant och borgen. Det antas allmänt att 

tredjemanspantens rättsgrunder till stor del kan sökas i antingen pantinstitutet eller 

borgensinstitutet.1 För att kunna göra en god juridisk analys är det således av stor 

vikt att identifiera vad som skiljer dessa säkerhetsrätter åt. En omfattande studie 

av dessa två områden låter sig inte göras i detta sammanhang, varför endast 

skillnader som har omedelbar betydelse för framställningen kommer att beaktas. 

 

 

2.1.1 Borgensåtagandets accessoriska natur 

 

Emellanåt beskrivs borgensåtagandet som en accessorisk rättshandling. 

Accessoritet kan beskrivas som att ett rättsförhållande är beroende av ett annat 

rättsförhållande. På detta vis skulle alltså ett borgensåtagande vara accessoriskt till 

den huvudförbindelse som finns mellan borgenär och gäldenär.2 Detta skulle 

bland annat medföra att den bortre gränsen för borgensmannens ansvar går vid 

vad gäldenären skulle kunna tvingas att utge.  

 

Beskrivningar av borgen som accessorisk har kritiserats av vissa författare på 

området. Kritiken utgår i huvudsak från det förhållandet att det skulle vara möjligt 

att gå i borgen för rättsligt ogiltiga förbindelser, varvid borgensansvaret skulle 

                                                 
1 Walin, Borgen s. 317 
2 Ingvarsson s. 38 
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sträcka sig avsevärt bortom det som gäldenären kan tvingas utge.3 De exempel på 

situationer där borgensåtagandet kan kvarstå trots att huvudförbindelsen är utan 

verkan, är situationer där borgenären mer eller mindre frivilligt efterskänkt sin rätt 

mot gäldenären. Enligt 26 § skuldsaneringslagen (1994:334) inverkar 

skuldsanering inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman eller annan som 

förutom gäldenären svarar för fordringen. En liknande bestämmelse finns i lagen 

(1996:764) om företagsrekonstruktion. Enligt 3 kap. 9 § förlorar en borgenär som 

godkänt ett rekonstruktionsförslag inte sin rätt mot borgensmän eller andra som 

förutom gäldenären svarar för fordringen.  

 

Båda ovan nämnda situationer är fall då huvudförbindelsen förvisso förlorat en 

väsentlig del av sin rättsliga verkan, men inte för den skull är ogiltig i en snävare 

bemärkelse. Med denna snävare bemärkelse avses främst ogiltighetsreglerna i 

avtalslagen (1915:218), men också diffusare rättsfigurer såsom regler om 

villfarelse. Den allmänna uppfattningen förefaller också vara att borgensmannen 

inte är bunden om huvudförbindelsen är ogiltig i den snävare bemärkelsen. 4 Man 

kan således konstatera att ett borgensåtagande är en till huvudförbindelsen 

accessorisk rättshandling, förutom i de fall som redovisats ovan. 

 

Innebörden av att borgen är accessorisk är således att borgensåtagandets omfång 

till stor del bestäms av huvudförbindelsens omfång. Detta är onekligen en smidig 

och pedagogisk förklaring till hur borgensåtagandet är beskaffat, men det framstår 

som oklart vilka slutsatser man egentligen kan dra av benämningen som sådan. En 

författare på området har argumenterat för att accessoriteten som sådan skall vara 

ett rättsfaktum, när man skall bestämma vilket regelverk som är tillämpbart på en 

viss rättshandling.5 Därigenom ska man tydligen kunna sluta sig till att 

exempelvis tredjemanspantinstitutet till stor del är underkastat borgensrättsliga 

regler.6 
                                                 

3 Walin Borgen s. 91, Ussing  s.15 
4 Walin Borgen s. 78, Ussing  s. 177 
5 Se Ingvarsson 
6 Utan att gå in djupare på frågan kan man konstatera det något betänkliga i att låta en 

föreställning, om en endast i sinnet given följsamhet mellan två skilda rättshandlingar, leda till 

att i lag direkt uttryckta regler åsidosätts. Se exempelvis avsnitt 3.1.1 nedan. 
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2.1.2 Kumulativ intercession 

 

Om man beskriver borgen som ett avtal, varigenom en annan person än 

gäldenären förbinder sig att prestera på visst sätt om gäldenären inte fullgör sina 

åtaganden mot borgenären, framstår det som relativt klart att den eftersökta 

effekten med säkerheten endast kan uppnås genom att gäldenärens och 

borgensmannens förmögenheter är åtskilda. Borgens värde som säkerhetsform 

beror alltså av att borgensmannen inträder, intercederar, i ett för honom materiellt 

främmande rättsförhållande. För att göra relationen mellan borgensmannen och 

gäldenären ännu tydligare kan man tillägga att säkerheten är kumulativ, eller med 

andra ord ger borgenären en ökad säkerhet. Termen kumulativ intercession avser 

således att täcka sådana löften varigenom borgenären erhåller en säkerhet för en 

för löftesgivaren främmande fordran. 7 
 

 

2.1.3 Något om fordringsbegreppen inom läran om pant 

respektive borgen 

 

Kumulativ intercession är inte helt olik situationen som uppstår när någon ställer 

pant till säkerhet för en fordran. Pantföremålet skall i detta fall förstås som ett 

föremål som är avskuret från gäldenärens övr iga förmögenhet och därigenom får 

vissa säregenskaper. Pantföremålet kan inte tas i anspråk för att täcka andra 

gäldenärens skulder. Borgenären har genom panträtten skaffat sig en alternativ 

betalningskälla i händelse av gäldenärens obestånd. Det skiljer sig dock från den 

kumulativa intercessionen på den viktiga punkten att det inte är en främmande 

persons samlade betalningsförmåga som tillförs förbindelsen, utan det är ett 

föremåls samlade värde som ställs till borgenärens förfogande. 

 

                                                 
7 Ingvarson s. 46 
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Vid ordinär pantsättning har borgenären en fordran på gäldenären. Denna fordran 

ger borgenären inte endast den rätt som han har på grund av panträtten8, utan även 

rätt att kräva gäldenären på hela fordringsbeloppet, inklusive det som panten 

eventuellt inte förslår till att täcka. Pantsättaren har således inte bara försett 

borgenären med ett exklusivt exekutionsunderlag, utan är också personligt 

betalningsansvarig för fordran. Den senare fordran refereras vanligen till som en 

personlig fordran.9  

 

Vid pantsättning hos pantbank är situationen något annorlunda.10 Panten är vid lån 

hos pantbank den enda säkerheten för lånet. Något personligt betalningsansvar 

föreligger alltså icke. Om pantföremålet till äventyrs skulle visa sig inte betinga 

det värde som pantbanken ursprungligen värderat föremålet till, står pantbanken 

risken för detta.11 Innebörden är således att borgenären har en fordran hos 

gäldenären som får göras gällande, inte i hela dennes förmögenhetsmassa som vid 

personliga fordringar, utan endast i viss egendom, nämligen panten. Denna typ av 

fordran betecknas vanligen som en icke personlig fordran.12 

 

Borgenären har vid tredjemanspantsättning endast en icke personlig fordran på 

tredjemanspantsättaren. 13 En tredjemanspantsättares inträde i en förbindelse 

medför alltså att borgenären har ytterligare ett exekutionsunderlag, men detta 

endast i den pantsatta egendomen. 

 

Om man går tillbaka till den ordinära pantsättningen, kan man konstatera att 

borgenären har vad man skulle kunna kalla två fordringsanspråk, dels den 

personliga fordran som uppkommit på grund av huvudförbindelsen, dels den icke 

personliga fordran som uppstår till följd av pantförskrivningen. Borgenären kan 

naturligtvis inte framställa båda anspråken och därigenom kräva 

                                                 
8 Rätt att tillgodogöra sig ur panten samt förmånsrätt i gäldenärens konkurs. 
9 Lindskog s. 548 
10 Se grunderna för pantlånerörelse, 8-12 §§ pantbankslagen (1995:1000) 
11 Undantag görs naturligtvis för rent svikliga utfästelser eller förledanden. 
12 Walin, Panträtt s 27, Lindskog s. 548 
13 På grund av pantförskrivningen. Det är naturligtvis möjligt att kombinera tredjemanspant med 

borgen och därigenom tillskapa även en personlig fordran mot tredje man. 
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gäldenären/pantställaren på ett högre belopp än det som den personliga fordran 

ger uttryck för. Anspråken är istället alternativa i sådan mån att borgenären kan 

tillgodogöra sig, den del av fordran som gäldenären inte gitter fullgöra, ur 

pantegendomen. 

 

 

2.1.4 Borgensmans regressrätt mot huvudgäldenären 

 

I många fall reglerar borgensmannen och gäldenären vad som skall gälla om 

regressrätten. 14 För det fall något sådant avtal inte slutits, vilar borgensmannens 

regressrätt på vad som vuxit fram i praxis och genom sedvänja. Den helt 

dominerade uppfattningen är att borgensmannen har regressrätt.15 Olika teoretiska 

förklaringar har förts fram för att visa hur denna  regressrätt uppkommer. Man kan 

emellertid identifiera vissa likheter vad avser rättsfakta för dessa olika 

förklaringsmodeller. 

 

Den första, av de iakttagelser som bör läggas till grund för det vidare 

resonemanget, är att många borgenssäkerheter aldrig tas i anspråk. Den 

borgensman som tvingas prestera i enlighet med sin förbindelse kan först genom 

infriandet av åtagandet erhålla en regressfordran. Först med prestationens 

utgivande till borgenären kan det alltså bli tal om en regressrätt. Man bör dock 

inte sammanblanda dessa fall med dem där en utanför stående person, utan att ha 

någon skyldighet att ingripa, betalar gäldenärens skuld. Det är ett centralt moment  

för regressfordringens uppkomst att borgensmannen är skyldig att betala om 

gäldenären inte uppfyller sina förpliktelser.16 Borgenärens möjlighet att med 

rättsliga medel tvinga borgensmannen att prestera är alltså ett nödvändigt moment 

för att det skall vara meningsfullt att tala om borgensmannens regressrätt. 

 

                                                 
14 Ingvarsson s. 58 
15 Walin, Borgen s.195, Ussing s. 111, Ingvarsson s.60, Bergström s. 55 
16 Ingvarsson s. 60 
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Ett annat moment som är av väsentlig betydelse är att gäldenären helt eller delvis 

blivit befriad från sin skyldighet att prestera till borgenären och att detta beror på 

att borgensmannen tvingats eller kunnat tvingas att infria. Härvid är det 

oväsentligt på vilket sätt borgensmannen fullgjort sitt åtagande. Vilken prestation 

som helst som borgenären godtagit, eller varit tvungen att godta, och som verkat 

så att gäldenären lösts från sin skuld kan grundlägga borgensmannens 

regressrätt.17 

 

Gäldenärens befrielse från skulden är alltså ett av regressrättens rättsfaktum. Det 

vore vidare orimligt om borgensmannen skulle ha rätt att vända sig mot 

gäldenären om inte borgensmannen fått vidkännas någon utgift eller annan 

uppoffring. 18 Med uppoffring menas att borgensmannens förmögenhet förminskas 

på grund av skyldigheten att fullgöra borgenslöftet. Den ekonomiska förlusten 

måste också vara definitiv såtillvida att den inte kan återkallas av 

borgensmannen. 19 

 

Borgensmannens uppoffring på grund av borgensåtagandet är alltså ytterligare ett 

av regressrättens rättsfaktum. Det finns i den nordiska doktrinen huvudsakligen 

två förklaringar till regressgrunderna. Den ena har sin utgångspunkt i att man 

skiljer mellan anmodad borgen och oanmodad sådan. Vid anmodad borgen har 

gäldenären själv eller genom ombud, ombett borgensmannen att gå i borgen. 

Oanmodad borgen har borgensmannen däremot ingått utan förfrågan från 

gäldenären. 20 Den anmodade borgen grundar sig således på ett avtal mellan 

gäldenären och borgensmannen. Häri skulle det då ligga en förutsättning om 

                                                 
17 Walin, Borgen s.180 
18 Ekström s.123 ”Om t ex en löftesman som af borgenären erhållit kvitto öfver fullgjord 

betalning, ehuru han i själfva verket icke erlagt en penni, finge sitt regresskraf mot gäldenären 

godkändt, skulle han därigenom icke ersättas för en förlust utan tillskyndas en vinst”. Det skall 

även påpekas att ordet regress har sitt etymologiska ursprung i det latinska ordet regresso , vilket 

närmast kan översättas med tillbakagång . Det vore alltså även i språklig mening felaktigt att 

tillerkänna denne borgensman regressrätt, enär han inte haft något utlägg och en faktisk 

tillbakagång av betalningsmedel eller dylikt således ej är möjlig. 
19 Ingvarsson s. 61 
20 Walin, Borgen s. 29, Ingvarson s. 62 
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regress, förutan vilken borgensåtagandet inte hade kommit att ingås.21 Om 

parterna alltså inte uttryckligen avtalat att någon regressrätt icke skall föreligga, 

anses en sådan ha uppkommit på grund av avtalet. Går borgensmannen efter 

anmodan av gäldenären i borgen, så innebär alltså denna anmodan alltid ett 

stillatigande löfte från gäldenärens sida (såvida han ej till och med uttryckligen 

förbinder sig därtill) att, om borgensmannen skulle tvingas betala, gäldenären 

skall i sådant fall lämna honom ersättning för detta. På detta vis skulle 

borgensmannens regressrätt vara en självständig fordran som uppstår när 

gäldenären inte uppfyller vad som åligger honom, under förutsättning att 

borgensmannens inträde i borgensförbindelsen väsentligen är avhängig 

gäldenärens insatser. 

 

Vid sidan av påståendet att borgensmannen har en regressrätt på grund av ett 

underförstått avtal med gäldenären, har också anförts att borgensmannen har ett 

avtal med borgenären och genom sin prestation till borgenären subrogerar i 

borgenärens rätt och på grund av detta kan vända sig mot gäldenären med 

regresskrav. 22 Subrogation, som är den tekniska benämningen på denna 

rättsövergång, går att härleda tillbaka till den kanoniska rätten, och sammanhänger 

rent etymologiskt med surrogat, alltså ersättning.23 På senare år har denna grund 

för regressrätten blivit alltmer accepterad, för att numera av många hävdas vara 

den enda grund varpå borgensmans regressrätt kan göras gällande.24 Vad som 

avses med subrogation är helt enkelt att borgensmannen övertar borgenärens 

fordran på gäldenären. 25 Borgensmannen får här alltså en ställning som kan liknas 
                                                 

21 Ussing s.189 v196 
22 Ingvarson s. 66, Godsk Pedersen s. 77 
23 Ingvarson s. 67 
24 Det skall dock påpekas att inte alla delar meningen att kategoriseringen av borgen som 

antingen anmodad eller oanmodad, spelat ut sin roll. I relativt nya NJA 1989 s. 739 grundas 

avgörandet delvis på att borgen ingåtts efter anmodan från gäldenären. Skälen för att vissa 

numera framhåller endast subrogation som grund för regressrätten, förefaller vara bl a att 

subrogation kan tyckas vara ett för borgensmannen effektivare sätt  att utöva sin regressrätt på, 

eftersom han vid subrogation har möjlighet att använda säkerhet, som gäldenären ställt ut till 

borgenären. 
25 Subrogation anges m e m slentrianmässigt i doktrinen vara en rättsgrund för regressrätten. Det 

kan framstå som något förvirrande med tanke på den avsaknad av logik som ligger i det 
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vid den för en cessionär. Det har i doktrinen påpekats att borgenären måste ge sitt 

medgivande till en sådan rättsövergång. Samtidigt framhålles att borgenären i 

regel inte har något godtagbart skäl till att neka cession, varför han skulle vara 

                                                                                                                                          
förhållande att subrogation taget för sig själv närmast är en beskrivning av den rättsföljd som 

aktualiseras på grund av att borgensmannen uppfyller sitt åtagande, varför det 

kontraktsförhållande som åtagandet ger uttryck för, förefaller lämpligare att tilldelas just 

egenskapen att utgöra rättsgrund. 

Frågan om den egentliga utformningen av subrogation framstår för författaren som lätt 

omtvistad. Vissa anser att borgenärens fordran på gäldenären övergår till borgensmannen (eller 

tredjemanspantsättaren i detta fall) när denne infriar skulden, (t ex Hasselrot s. 124) medan andra 

anser att borgensmannen inträder i borgenärens rätt vid samma fullgörelse (t ex Walin, Borgen 

s. 119). Det är oklart om denna skillnad i språkbruk är åsyftad, och någon direkt förklaring som 

ger klarhet i huruvida man skulle mena att skilda rättsföljder är sammankopplade med de två 

uttrycken för subrogation, står ej heller att finna. Det förefaller dock intressant att göra en liten 

utvikning på temat för att se om det är någon skillnad. Om man med subrogation menar att 

fordringen övergår från borgenären till tredjemanspantsättaren, skapas inte en ny fordran, men 

de rättigheter som borgenären tidigare hade gentemot gäldenären ligger nu i tredje mannens 

hand. Utan tvivel kan man säga att tredje mannen i och för sig övertagit de rättigheterna från 

borgenären, men det finns ingen intakt kontinuitet i fordran mot gäldenären. Man skulle kunna 

se det som ett färdigt ”paket” av rättigheter som ställs till borgensmannens förfogande om han 

blir tvungen att infria sitt löfte. Paketet lämnas s a s från borgenären till borgensmannen, varvid 

övergången blir tydlig.  

Om man däremot menar att innebörden av subrogation är att borgensmannen inträder i 

borgenärens rätt kan saken komma i ett annat ljus. Det är i och för sig fråga om samma ”paket” 

som tidigare, men sättet för hur borgensmannen kommer att få paketet i sin hand skiljer sig. Med 

inträde antyds att borgensmannen på ett eller annat vis inträder i en rätt som borgenären redan 

har och att de gemensamt kommit i åtnjutande av de rättigheter som borgenären tidigare ensam 

hade gentemot gäldenären. Kärnan i resonemanget är att det nu rör sig om en intakt fordran som 

inte blivit föremål för någon övergång.  Man kan då fråga sig om det finns någon möjlighet för 

tredje mannen att utnyttja en fordran för kvittning, även om denna fordran är preskriberad.  

10 § PreskL ställer upp ramverket för när kvittning med preskriberad fordran får ske. Lindskog 

kallar sådan kvittning ett kritiskt kvittningsfall (s. 567) och menar att ett giltigt 

kvittningsförhållande skall ha förelegat med just de fordringar som är föremålet för kvittning vid 

någon tidpunkt. Det vore sannolikt att dra innebörden av ordet inträda något långt att säga att en 

skuld till gäldenären, som tredje man ”har med sig in i” det gemensamma förhållandet mellan 

tredjeman och borgenär, skulle kunna användas till kvittning mot den redan preskriberade 

huvudfordringen, men det är en rolig tanke. 
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tvungen att ge sitt medgivande därtill.26 Borgenärens möjligheter att hindra 

övergången har avvisats bl a med hänvisning till den s a s tysta överenskommelse 

som antas finnas mellan borgensman och borgenär med anledning av 

borgensmannens förstärkande av borgenärens rätt. Borgensmannens inträde i 

förbindelsen skall på detta vis ses mot bakgrund av att det är borgenären som har 

det främsta intresset av detta inträde, och att det därvid är oväsentligt om 

gäldenären anmodat borgen eller ej. 

 

Verkan av subrogation är att det inte tillskapas någon ny, självständig fordran, på 

grund av att borgensmannen infriar sitt åtagande gentemot borgenären, utan 

borgensmannen övertar en redan befintlig fordran. Av att borgenärens rätt övergår 

på borgensmannen följer att borgensmannen även har rätt att njuta andra 

eventuella säkerhetsrätter som ställts till borgenärens förfogande.27 Denna rätt 

omfattar även borgenärens förmånsrätt om sådan förelåg vid borgensmannens 

fullgörelse. 

 

Av ovan anförda kan man dra slutsatsen att det finns två skilda rättsgrunder till 

borgensmans regressrätt. Emellertid framstår det som om de båda grundernas 

rättsfakta sammanfaller. Vad som är avgörande för regressrättens uppkomst är i 

båda fallen, dels huruvida gäldenären befriats från sitt betalningsansvar, dels 

huruvida borgensmannen fått vidkännas någon uppoffring. Rättsföljderna kan 

dock komma att skilja sig väsentligt från varandra. Vid subrogation som grund för 

regressrätten övertar ju borgensmannen en redan befintlig fordran, medan 

borgensmannens regressrätt skulle ta sig uttryck i en nyskapad fordran ifall 

regressrätten är grundad på ett (underförstått) avtal mellan borgensmannen och 

gäldenären. Vissa författare menar att båda grunderna i vissa fall är möjliga att 

åberopa samtidigt, nämligen vid anmodad borgen. Rätt till subrogation i 

borgenärens fordringsrätt har samtliga borgensmän. Således kan den som gått i 

borgen efter gäldenärens anmodan välja den av de båda regressgrunderna han 

finner lämpligast och därefter framställa sitt krav. 28 

                                                 
26 Hasselrot s. 122 
27 Walin Borgen s. 130 
28 Ussing s. 113 
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2.1.5 Verkningar av preskription vid pant respektive borgen 

 

Allmänna bestämmelser om preskription återfinns i preskriptionslagen (1981:130) 

(PreskL). Vissa specialregleringar återfinns i andra lagar.29 Enligt huvudregeln 

inträder preskription 10 år efter fordringens uppkomst, eller 10 år efter tidpunkten 

för senast inträffade preskriptionsavbrott. Undantag från denna huvudregel finns 

för fordringar mot konsumenter, om fordringen avser en vara, en tjänst eller annan 

nyttighet som näringsidkare tillhandahållit i sin yrkesmässiga verksamhet. I dessa 

fall skall preskription inträda efter tre år. Denna kortare preskriptionstid gäller 

uttryckligen också för den som gått i borgen för betalning av sådan fordran. 

 

Vad avser preskription av borgensåtagande i andra fall än konsumentförhållanden 

finns en bestämmelse i 8 § 2 st. PreskL, som säger att preskription av en 

huvudfordran även omfattar fordran på grund av borgen. Om någon gått i borgen 

efter huvudfordrans uppkomst,30 så skulle det borgensåtagandet enligt allmänna 

regler preskriberas en tid efter huvudfordran, men nu kommer det istället att 

preskriberas samtidigt som huvudfordran. Således uppvisar borgensåtagandet i 

detta hänseende starka accessoriska tendenser. Skälet härför är troligen att 

lagstiftaren inte velat se en indirekt förlängning av preskriptionstiden av 

huvudfordran. 31 Om borgensåtagandet inte preskriberas accessoriskt till 

huvudförbindelsen, öppnas för att borgenären kräver borgensmannens fullgörelse, 

varefter denne regressvis angriper gäldenären, med resultatet att den preskriberade 

fordran förbigås. 

 

PreskL stadgar vidare att preskription av huvudfordran inte inverkar på borgenärs 

rätt att ta ut sin fordran ur egendom i vilken han har panträtt till säkerhet för 
                                                 

29 Se bl a 29, 30 §§ lag (1927:77) om försäkringsavtal,  52 § checklagen (1932:131), 70 § 

växellagen (1932:130) 
30 T ex med anledning av att borgenären, på grund av pantegendoms värdeminskning, inte ansett 

ställda säkerheter förslå, och därför krävt ytterligare säkerhet, ex en (ny) borgensman. 
31 Lindskog s. 549 
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fordran. 32 Det råder ingen tvekan om att detta stadgande innebär att panträtt 

kvarstår efter preskription, men någon enighet i litteraturen om grunden till varför 

det förhåller sig på detta vis kan inte sägas ha nåtts.33 Enighet kan däremot sägas 

ha nåtts dels i frågan om lämpligheten vad avser själva kvarståendet, dels i fråga 

om viljan att genom rationella antaganden förklara denna rättsregel. I förarbetena 

till PreskL görs ingen annan hänvisning än till panträtts kvarstående som en del av 

rättens systematik.34 Denna inställning synes för författaren vara signifikant för 

lagstiftarens ovilja att i annat än i sak ta ställning till denna naturligtvis delikata, 

men också livligt omdebatterade fråga.35 

                                                 
32 Se 11 § PreskL. Vidare föreskrivs i 6 kap 4 § JB på motsvarande sätt att borgenären har rätt att 

få betalning för en fordran som är förenad med panträtt i fastighet även om fordringen har 

preskriberats. 
33 Som en något logisk följd av att panträtt kvarstår efter preskription, kvarstår panträtt även 

efter preklusion. Se 9 § lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. 
34 Prop 1979/80:119 s. 101. Regler om panträtts kvarstående efter preskription fanns i JB, 

dåvarande lag om företagsinteckning samt dåvarande sjölag.  
35 Av bl a kuriositetshänsyn framstår det som intressant att nämna att när preskriptionsbegreppet 

infördes på allvar i svensk rätt 1680 (genom Kongl Maj:ts Resolutioner och Förklaringar på 

Ridderskapetz och Adelns beswär vid Riksdagen, datum den 29 Novembris Anno 1680), verkan 

av preskription enligt 51 § tydligen var att fordringar var att betrakta som ”genom praescription 

upphäfne”. Genom åren har verkan av preskription sedan gått via att borgenären ”hava sin talan 

mot gäldenären förlorat” (2 § KF (1862:10 s.1) om tioårig preskription och om kallelse å okända 

borgenärer) till dagens ordning där borgenären genom 8 § PreskL ”förlorar rätten att kräva ut sin 

fordran”. Skillnaden dessa två senare verkningar emellan kan te sig hårfin, och den senare synes 

inte vara mycket annat än ett förtydligande av den förra. Till viss del kan det dock tänkas 

sammanhänga med att om talerätten i anledning av fordran bortföll, detta skulle utgöra ett 

rättegångshinder, varför en domstol egentligen efter en prövning skulle avvisa en väckt talan om 

sådant fordringsanspråk. Emellertid går det praktiskt till så att domstolen avgör frågan materiellt 

och avger dom i frågan. 

Man har alltså under åren gått från något mycket enkelt till något mycket komplicerat, där 

fordran i sig kvarstår men borgenärens rättigheter istället begränsats. Anledningen till att frågan 

varit så livligt diskuterad under många år torde vara att man i detta system försökt inlemma olika 

regler om att verkningarna av preskription i olika fall skall bedömas på skilda sätt, med resultat 

som för vissa framstått som ologiska eller i vart fall inte stringenta. Exempel härpå är frågan om 

panträtts kvarstående efter preskription, men också frågan om hur man skall se på situationen 

när gäldenären fullgör sitt åtagande trots att fordringen preskriberats. Lindskog behandlar 

utvecklingen och diskussionen mer ingående på s. 37 ff i sin monografi Preskription och 
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HD tar i NJA 1996 s. 560 fasta på att det ”sedan gammalt gällt” att sakrättsliga 

anspråk inte preskriberas.36 Panträtt anses i enlighet med detta vara en sådan 

sakrätt och preskriberas således ej. Detta har kritiserats såsom varandes ett 

skenresonemang. Skenresonemanget skulle bestå i det att vad som träffas av 

preskriptionen är fordringen, och inte säkerheten för densamma, och att det därvid 

skulle vara fullständigt oväsentligt om den säkerhet som säkrar fordringen är av 

sakrättslig eller obligationsrättslig karaktär.37  

 

En annan förklaring ges i det att en fordring som blivit föremål för preskription 

kvarstår i form av en naturlig fordring. Med en naturlig fordran avses en fordran 

som inte kan utkrävas. Detta resonemang finner stöd i PreskF stadgande att verkan 

av preskription är att talerätten bortfaller, medan fordringens själva kärna i 

enlighet härmed anses finnas kvar i oförändrat skick.38 Den naturliga fordran 

skulle alltså inte kunna indrivas, men den skulle ändock kunna göras gällande i 

ställd pant eftersom man inte behöver väcka talan för att tillgodogöra sig ur ställd 

pant.39  

 

                                                                                                                                          
Ingvarsson behandlar frågan om talerättens bortfallande på s. 201 i sin avhandling 

Borgensliknande säkerhetsrätter. 
36 NJA 1996 s. 560 ref s. 475, 563. 
37 Ingvarsson s. 199. En fråga som i och för sig inte besvaras varken i denna uppsats  eller i det 

arbete där kritiken framfördes, men som inte desto mindre kan anses vara intressant, är den om 

hur man skall beskriva innebörden av en sakrätt. Man kan sannolikt se en sakrätt som någonting 

helt frikopplat från de rättshandlingar som gjort att sakrätten tillskapats, men man kan sannolikt 

också se det som att sakrätten är en del i ett sammanhang där alla delar påverkas av de andra 

delarnas giltighet och bestånd. I det senare fallet kan man se att t ex en panträtt är nödvändig för 

att sakrätten skall uppstå, men samtidigt är verkan av sakrätten ofta en nödvändig betingelse för 

att incitamentet för att pantförskriva egendom överhuvudtaget skall uppstå. Den bundenhet som 

föranleds av detta skulle i sådant fall  kunna innebära att frågan om preskription färgas av 

sakrättens karaktär som evig. En förlängning av detta resonemang skulle kunna vara att sakrätten 

som varandes evig s a s skyddar fordran mot att preskriberas. 
38 Ingvarsson s. 201 
39 Lindskog s. 541 
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Den sista förklaring till panträtts kvarstående efter preskription som kommer att 

omnämnas i detta arbete är den som Nordling avgav redan 1877. Han ansåg att 

fordringen i sin helhet gick under till följd av preskription. 40 Vad som ändock 

motiverade att borgenären hade rätt att tillgodogöra sig ur panten var den 

besit tning till panten som panthavaren hade. Han såg det som ett maktförhållande 

där panthavarens besittningsrätt ställdes mot pantställarens rätt till besittning på 

grund av sin äganderätt till föremålet. Panthavarens krav på att få tillgodogöra sig 

ur panten ansågs härvid väga tyngre än pantställarens krav på att få sin egendom 

åter utan att kompensera panthavaren. 

 

Panträtts bestånd vid preskription av huvudfordran skall inte sammanblandas med 

situationen när huvudfordran upphör. Vid denna situationen förfaller panträtten 

regelmässigt.41 

 

2.2 Allmänt om tredjemanspant 

 

Med tredjemanspant förstås vanligen en sådan pant där egendomen som pantsätts 

för skulden tillhör annan än gäldenären. 42 Denna något inskränkta bestämning kan 

kompletteras med de fall där äganderätten endast delvis tillkommer annan än 

gäldenären. Ett vanligt exempel på det senare är att någon ställer egendom som 

ägs tillsammans med make som pant för en skuld, vari endast den ena maken 

häftar.43 En annan typ av tredjemanspant, om ej så vanligt förekommande, är att 

en gäldenär som ställt pant senare överlåter pantobjektet till tredje man utan att 

gäldenärens skuld för den skull infrias.44 

                                                 
40 Nordling s. 114. Jfr not 33 ovan om synen på preskription i Sverige under ”tidig ny tid”. 
41 Walin, Panträtt s. 288 
42 Ingvarsson s. 189 
43 Man kan fråga sig om sådan dold äganderätt till fastighet som fastslogs av HD i NJA 1982 s. 

589 gör att man skulle kunna tillskapa en tredjemanspant utan att s a s känna till det. Den öppne 

ägaren har dock kvar sin legitimation att förfoga över fastigheten. HD har uttalat att sådan dold 

äganderätt inte påverkar giltigheten av en pantsättning av fastigheten. Se NJA 1984 s. 772, NJA 

1985 s. 97 och Ingvarsson s. 190 not 473. 
44 Walin Borgen s. 316. 
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Svenska Bankföreningen yttrar i målet 1987 s. 80 att ”[d]et [inte] är ovanligt med 

tredjemanspanter. Här kan pekas på den vanliga situationen att en make upptar lån 

mot säkerhet i en villafastighet som ägs av båda makarna gemensamt eller av 

andra maken. Även vid rörelsekrediter förekommer inte sällan tredjemanspanter, 

t.ex. pant för fåmansbolags krediter ställda av ägarna.” Till denna exemplifiering 

kan fogas situationen att föräldrar upplåter panträtt i pantbrev, utställda i sin 

”hemfastighet”, till säkerhet för ett barns skuld till banken på grund av köp av t ex 

en bostadsrätt. 

 

Tredjemanspant stiftas vanligen med full vetskap hos panthavaren om att 

föremålet tillhör annan än gäldenären och, om pantsättaren är någon annan än 

ägaren, med tillåtelse från föremålets ägare att det pantsätts. Detta är emellertid 

inte alltid fallet. Dels kan situationer uppkomma där egendomen pantsatts utan 

ägarens medgivande, dels förekommer situationer där ägaren visserligen är 

införstådd med att egendomen kommer att pantsättas för annans skuld, men 

panthavaren saknar vetskap om att panten tillhör annan än gäldenären. 45 I det 

fortsatta arbetet kommer dock att förutsättas att pantsättaren och pantens ägare är 

samma person, för att på så vis undvika problem som annars skulle kunna uppstå 

till följd av bland annat otillåtna dispositioner, som skulle medföra att 

problemframställandet komplicerades utan att skapa större klarhet. Analys av 

sådana dispositioner skulle inte kunna göras utan att den straffrättsliga sidan 

beaktades, och det ligger inte på något vis inom föreliggande uppsats ramar.  

 

 

                                                 
45 Ingvarsson s. 189 
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3 Diskussion 

3.1 Tredjemanspantsättarens rättigheter gentemot 

gäldenären 

3.1.1 Tredjemanspants likhet med beloppsbegränsad borgen 

 

Det har framkommit att den nordiska rättsvetenskapliga doktrinen betraktat 

tredjemanspantsinstitutet som något borgen mycket nära stående. Pantsättarens 

rättsställning gentemot gäldenären skulle vara mer eller mindre analog med en 

borgensmans dito. Lennander har uttalat att ”[d]en allmänna inställningen till 

tredjemanspant i nordisk doktrin kan kort sägas vara, att denna, i de hänseenden 

där tredje mannens garantiansvar blir aktuellt (d v s inte beträffande pantvård o l), 

i stort – men givetvis inte okritiskt – skall följa samma principer som 

borgensavtalet.”46 Den norska garantirättens nestor, Carsten Smith, har uttalat att 

”[n]år en panterett er stiftet for fremmed gjeld i intercessionsøyemed, foreligger 

en garanti som i sitt økonomiske formål er ganska parallell till kausjonen.”47 

Tvivelsutan kan man säga att tredjemanspant är mycket lik borgen till sitt yttre, 

särskilt borgen med begränsat ansvar. Skälen för att betrakta tredjemanspant som 

borgen är främst att dels utgör pantförskrivningen en kumulativ intercession, i det 

att pantsättaren inte har någon egentlig anknytning till det ekonomiska förhållande 

                                                 
46 Utlåtande av Lennander i NJA 1987 s. 80, för Riksskatteverkets räkning (s. 82 i ref.) 
47 Smith Garantioppgjør s. 121 f. Uttalandet må ses som något mjukt p g a ordet ganska, 

emellertid kan erinras att Smith går så långt som till att vilja kalla hela tredjemanspantsinstitutet 

realkausjon. Det ligger en viss ladding i detta något kontroversiella ordval. I norskt rättspråk i 

övrigt används främst pant stillet av tredjemann. I svenskt lagspråk har endast tredjemanspant 

vunnit burskap, avseende här föreliggande situation, även om JustR Alexandersson i NJA 1941 

s. 169 valde att kalla situationen pantintercession. I Danmark synes inga andra termer användas 

än olika variationer på pant stillet af Trediemand, trediemanspant o s v.  Variationer uppstår p g 

a att man i Danmark synligen icke bestämt sig för om man med Trediemand, skall avse den som 

ståendes utanför själva huvudförbindelsen ställer panten, eller den som ståendes utanför det 

egentliga pantförhållandet drar nytta av panten, alltså huvudgäldenären. I Finland har termen 

tredjemanspant funnit sin väg ända in i den lag som sedan 1999 ersätter Handels balks regler om 

borgen (lag 361/1999 om borgen och tredjemanspant). Se bl a Ussing s 403 ff, Godsk Pedersen 

s. 12 f, Smith, Garantioppgjør s. 121 ff. 
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som panten är tänkt att säkra, dels att tredjemanspant länge, likt borgen, ansetts 

accessorisk till huvudförbindelsen.  

 

I NJA 1996 s. 560 framkom emellertid att tredjemanspant, i fråga om verkan av 

preskription av huvudförbindelsen, skall bedömas efter allmänna pantregler.48 

Innebörden av detta är att tredjemanspant, liksom ordinär pant, kvarstår trots att 

den fordran som panten är satt att säkra är preskriberad. Om det hade varit fråga 

om ett borgensåtagande, så hade detta varit föremål för s k accessorisk 

preskription enligt 8 § 2 st. PreskL. Den springande punkten i HD:s resonemang 

är det förhållande att det i 11 § PreskL enligt ordalydelsen inte görs någon 

skillnad mellan pant som ställts av gäldenären respektive av tredje man. Frågan 

om det har någon betydelse vem som ställt panten har inte heller berörts i 

förarbetena till nämnda lagrum.49 HD finner det därför betänkligt att avvika från 

de reguljära verkningarna av pant, enbart på grund av att en tredje man ställt 

panten.  

 

I avsnittet 2.1.5 ovan redogjordes för olika grunder för pants kvarstående efter 

preskription. Vad som förenar ordinär pant och tredjemanspant är den icke 

personliga fordran som panthavaren har mot den pantförskrivna egendomen. Vid 

ordinär pant har borgenären två skilda fordringsanspråk, dels en personlig fordran, 

dels en icke personlig fordran. 50 Vid tredjemanspant har dessa anspråk funnit 

skilda vägar. Den personliga fordran riktar sig fortfarande emot gäldenären, 

medan den icke personliga fordran nu riktar sig emot den tredje man 

pantförskrivna egendomen. Det är den senare fordringen som enligt 11 § PreskL 

inte preskriberas. För tydliggörande av detta förhållande kan sägas att, om en 

fordran är förenad med ordinär panträtt är preskriberad, kan panthavaren göra sig 

betald endast ur den ställda panten. Han kan alltså inte kräva fullgörelse från 

pantställaren i annan mening än att den senare möjligtvis åsätter egendomen ett 

                                                 
48 HD hade att ställa sig till huruvida en bank hade rätt att tillgodogöra sig ur ställd 

tredjemanspant till betalning av bankens fordran, när den fordran som panten säkrade hade 

preskriberats. 
49 Inte heller i förarbetena till 6 kap 4 § JB har frågan berörts. Se Prop 1970:20. 
50 Se ovan 2.1.3 
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högre värde än den förre, och därigenom är villig att betala panthavaren mer än 

vad egendomen hade kunnat inbringa genom en försäljning i panthavarens regi.51 

 

Det är tänkbart att 11 § PreskL normativt ger uttryck för att icke personliga 

fordringar överhuvudtaget inte preskriberas. I alla händelser gäller detta när den 

icke personliga fordran uppstår till följd av pantförskrivning.52 De fordringar som 

enligt 11 § PreskL inte preskriberas är utan tvivel icke personliga fordringar. 

Frågan är om man därigenom kan sluta sig till att detta skall gälla alla icke 

personliga fordringar. Alldeles oavsett vilket svar man vill ge frågan så framstår 

det som mer självklart att även pant ställd av en tredje man skall kvarstå efter 

preskription, om man ser fordringsanspråket mot pantegendomen som en icke 

personlig fordran. Det främsta skälet härför är att det tydliggörs att det inte är 

någon skillnad på de täckningsbefogenheter som panthavaren har gentemot en 

ordinär pantsättare respektive en tredjemanspantsättare. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Se Lindskog s. 540 
52 Någon större undersökning om hur icke personliga fordringar kan sägas förhålla sig till 

preskriptionsinstitutet, ligger inte inom ramen för denna uppsats, varför frågan medvetet lämnats 

något öppen. Situationen att någon har ett fordringsanspråk s a s mot ett m e m specifikt föremål 

förefaller dock för författaren kunna uppstå endast genom olika typer av pantförskrivning samt 

möjligtvis vid företagsinteckning . Vid det senare fallet framgick det direkt av 2 kap 5 § 3 st  i 

lagen (1984:649) om företagshypotek att  fordringsrätten kvarstod efter preskription. I den nya 

lagen (2003:528) om företagsinteckning finns ingen motsvarande bestämmelse. Motivet härför 

är att ”förmånsrätt inte i något fall kan hävdas för en fordran som har upphört (sic)” (Prop. 

2002/03:49 s.115). En stor skillnad mellan företagsinteckning och panträtt består i att 

panthavaren, delvis på grund av sin besittning, s a s på egen hand kan tillgodogöra sig ur panten, 

en rättighet som inte tillkommer innehavare av företagsinteckningsbrev. Frågan om den fordran 

som innehavare av företagsinteckningsbrev har ”gentemot egendomen” egentligen är att betrakta 

som en icke personlig fordran lämnas här öppen. 
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3.1.2 Regressrätt 

 

Om en borgenär gör sig betald ur en av tredje man ställd pant antas det allmänt att 

pantsättaren har en rätt till regress mot huvudgäldenären. 53 Antagandet verkar till 

stor del ha sin grund i att en borgensman allmänt anses ha den rätten, och att 

pantsättaren i detta hänseende skulle vara att likställa med en borgensman. Det 

framstår sannolikt som rimligt för de allra flesta att huvudgäldenären, om möjligt, 

är den som slut ligt skall betala sina egna skulder. Som beskrivits ovan kan den 

situationen uppstå, att en pantsättare finner sig tvungen att fullgöra sitt åtagande 

gentemot borgenären trots att borgenärens fordran mot gäldenären är preskriberad. 

Senare i framställningen återkommer jag till frågan om hur detta förhållande 

påverkar pantsättarens möjligheter att framställa regressanspråk mot gäldenären. 

  

En fråga, som förtjänar en aning ljus över sig, är den om grunden för 

tredjemanspantsättares regressrätt ligger i tredjemanspantsinstitutet som sådant 

eller om den finns bara p g a tredjemanspants likheter med borgen, d  v s har 

analogiskt överförts till tredjemanspant. Klart är att användande av borgen går 

mycket längre tillbaka i tiden än vad fallet är med tredjemanspantsättning. 

Teorierna, om bl a regressrätt vid ställande av s k kumulativa 

intercessionssäkerheter, har utvecklats inom ramen för borgensinstitutet och har 

naturligtvis en högre grad av tillämpbarhet där de utvecklats. Emellertid är det inte 

endast en önskan om att en tredje man skall ha regressrätt som överförts till 

tredjemanspant, och därmed föranlett att rättsföljderna av borgen överförts till 

tredjemanspant. Själva rättsgrunderna för regressrätt finns även inom 

tredjemanspant. Situationen är densamma med en borgenär som önskar att en 

annan person än gäldenären skall vara på ett eller annat vis ansvarig för gälden. 

De olika kontraktsförhållanden som anses uppkomma mellan deltagarna i denna 

konstellation, är desamma vid tredjemanspant som vid borgen. De problem som 

ibland uppstår när en tredjemanspantsättare skall utöva sin regressrätt beror dock 

inte på att regressrätten som sådan inte till fullo finns inom 

tredjemanspantinstitutet. Problemen uppstår snarare till följd av att det finns 

konkurrerande regler som gör att krav inte kan framställas. 
                                                 

53 Walin, Borgen s. 314, Ussing s. 409, Godsk Pedersen, s. 12 & 70 
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I och med att grunden till pantsättarens regressrätt mot gäldenären enligt ovan 

åtminstone delvis står att finna i dess likheter med borgen, så förefaller det 

lämpligt att undersöka om man på ett tillfredsställande vis, kan på tredjemanspant 

tillämpa reglerna om regressrätt vid borgen. 

 

 

3.1.2.1 Subrogation som grund för tredjemanspantsättares 

regressrätt 

 

Som framhållits finns det två alternativa grunder för borgensmans regressrätt mot 

gäldenären. 54 Den ena är att ett underförstått avtal uppkommit på grund av att 

gäldenären anmodat borgensmannen att ingå borgen. Den andra är att 

borgensmannen i och med sin infriande av gäldenärens skuld subrogerar i 

borgenärens rätt mot gäldenären. Subrogation är numer mer accepterad som grund 

för regressrätt än vad det underförstådda avtalet mellan gäldenär och borgensman 

är. Därför framstår det som motiverat att först se vilka slutsatser som kan dras av 

den förra grunden. 

 

Om tredjemanspantsättarens garantiansvar aktualiseras på grund av att gäldenären 

inte betalar vad han är skyldig, uppstår normalt inga rättsliga problem vad avser 

regressrätten. Tredje mannen anses normalt subrogera i borgenärens rätt och på 

det viset ha säkrat en regressfordran. Borgenärens eventue lla ytterligare säkerheter 

och även förmånsrätt övergår härvid på tredje mannen. Ett problem för tredje 

mannen kan i och för sig vara att hans utsikter att faktiskt få betalt för sin fordran 

är förhållandevis små, men det problemet ligger utanför detta arbete. 

 

Ovan har nämnts det problem som uppstår när en borgenär gör sig betald ur en av 

tredje man ställd pant när huvudfordran är preskriberad. Preskription har ju inte 

ansetts inverka på panträttens bestånd, oavsett vem som upplåtit den.  

Preskriptionen riktar sig främst till borgenären, varför subrogation inte framstår 

                                                 
54 Se ovan 2.1.4 
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som ett lämpligt vis för tredje mannen att försöka få till stånd en regressrätt. 

Tredje mannen skulle ju i så fall subrogera i borgenärens rätt till en preskriberad 

fordran. Om gäldenären inte ställt någon annan säkerhet till borgenärens 

förfogande, som tredje mannen kan utnyttja trots preskriptionen, har han inte stor 

nytta av fordran. 

 

 

3.1.2.2 Gäldenärens anmodan som grund för 

tredjemanspantsättares regressrätt 

 

Om man i stället tänker sig att borgensmans regressrätt grundar sig på ett 

underförstått avtal mellan gäldenären och borgensmannen, kan man komma till ett 

annorlunda slut.55 Vissa har emot denna grund anfört att den är oriktig med 

anledning av att den skulle bygga på en felaktig presumtion. 56 Den kritiserade 

presumtionen har sin utgångspunkt i de fall där gäldenären anmodat 

borgensmannen att gå i borgen, men inget avtal om regressrätt ingåtts. 

Presumtionen säger då att om de hade avtalat om regressrätt, så hade den gett 

borgensmannen rätt att av gäldenären utkräva vad han utgett i anledning av 

borgensåtagandet. Kritiken riktar främst in sig på att detta inte skulle 

överensstämma med verkliga förhållanden. I många fall avger borgensmannen sitt 

löfte i tron att det endast är en formalitet och att han inte skall bli tvungen att 

infria sitt åtagande. Gäldenären å sin sida har troligen för avsikt att fullgöra sina 

förpliktelser mot borgenären och har tillfrågat borgensmannen endast därför att 

borgenären krävt säkerhet för förbindelsen. Säkerligen förhåller det sig också så i 

många fall, men det missar huvudpoängen. Presumtionen finns till för att man inte 

avtalat annat, men hade man ingått avtal om frågan så hade detta med stor 

säkerhet fått ett liknande innehåll. Kritiken av regressgrunden bör istället gå ut på 

att angripa att ett nytt avtal uppstår till följd av en presumtion, och inte på att 

presumtionen som sådan saknar grund. Om man skall upprätta en presumtion, 

framstår det vidare som betänksamt att upprätta den med utgångspunkt i hur den 

                                                 
55 Se ovan 2.1.4 
56 T ex Ingvarsson s. 65 
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minst förtänksamme skulle välja att utforma sina åtaganden gentemot andra. Om 

presumtionen inte skall förlora sin legitimitet, måste innehållet på något vis 

motsvara det innehåll som en genomsnittlig borgensman skulle ge den. Vidare 

skall påpekas att presumtionen av HD framhållits som riktig. Det har tidigare 

nämnts att HD i NJA 1989 s. 739 avgjorde ett mål med hänvisning till att ett 

borgensåtagande ingåtts efter anmodan av gäldenären. Verkan av denna anmodan 

ansågs vara att ”[borgensmannen] kan därför, sedan förbindelsen infriats, göra 

gällande en självständig regressrätt gentemot [gäldenären]”.57 Således utgör 

gäldenärens anmodan som grund för regressrätten i allra högsta grad gällande rätt. 

 

Mot användandet, av det underförstådda avtalet mellan gäldenär och borgensman 

som grund för regress, skall framhållas att den regressfordran som avtalet ger 

upphov till riktar sig emot gäldenären direkt. Detta medför bl a att till borgenären 

ställda säkerheter inte kan utnyttjas av borgensamnnen. Effekten av 

borgensmannens regressanspråk påverkas naturligtvis av att det förhåller sig på 

det viset. Det innebär självfallet inte i sig att en borgensman som åberopar denna 

grund inte framgångsrikt regressvis kan kräva gäldenären. 

 

Om man då skulle tillämpa rättsgrunden om det underförstådda avtalet på 

tredjemanspant där huvudfordran är preskriberad, på samma vis som vid borgen, 

kommer man fram till att betydelsen av att huvudfordran är preskriberad, inte är 

densamma som vid subrogation. Det avtal, som fordran grundar sig på, är i och 

för sig inte föremål för preskription enligt PreskL. Fordringen som sådan är 

däremot föremål för preskription. Därför är det av största vikt att bestämma när 

regressfordran uppkommit. Normalt anses fordring grundad på avtal uppkommen 

i och med avtalets ingående.58 Även om vi inte här talar om ett i vanlig ordning 

ingånget avtal, så kan man inte säga något annat än att avtalet i fråga uppkom 

                                                 
57 NJA 1989 s. 739 ref s 744. Det skall påpekas att omständigheterna var sådana att anmodan i 

bemärkelsen att gäldenären aktivt uppsökt borgensmannen inte kunde sägas ha förelegat. 

Omständigheterna i övrigt föranledde dock HD att konstatera att gäldenären borde ha känt till att 

borgensmannen skulle gå i borgen för skulden.  
58 Lindskog, s. 369. Detta är ett uttryck för det första rättsfaktumets princip, som innebär att 

preskriptionstiden skall börja löpa redan i och med inträffandet av det första rättsfaktum som 

fordringen grunder sig på. Se a a s. 363. 
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senast i samband med pantförskrivningen. Det blir därvid en fråga för det enskilda 

fallet om det är så att preskriptionstiderna för de olika fordringarna skall anses 

löpa från olika tidpunkter. I normalfallet torde det förhålla sig så att den tidpunkt 

som ligger till grund för när preskriptionstiden avseende regressfordran skall 

anses börja löpa, infaller mer eller mindre samtidigt som den tidpunkt som ligger 

till grund för beräknandet av preskriptionstiden för huvudfordran.59 Mindre 

avvikelser kan naturligtvis förekomma även i normalfallet, men det torde inte 

förekomma några större avvikelser annat än i vissa specialfall, där 

pantförskrivningen antingen tillkommit efter huvudförbindelsens uppkomst, eller 

där en generell pantförskrivning gjorts för framtida fordringar.60 

 

En helt annan situation uppstår när tredje man har företagit ett 

preskriptionsavbrott avseende sin regressfordran gentemot gäldenären, men där 

borgenären av någon anledning inte gjort detsamma avseende huvudfordringen. I 

detta fall har man alltså precis som tidigare en preskriberad huvudfordran, varför 

panthavaren kan tänkas vända sig emot pantsättaren, som nödgas infria sitt 

åtagande. Däremot är regressfordran, som grundar sig på det underförstådda 

avtalet, fortfarande rättskraftig, varför pantsättaren kan vända sig mot gäldenären 

med sitt regresskrav. Detta konstruerade fall kan te sig något märkligt med tanke 

på att regressfordran har sitt ursprung i ett avtal som ingen av parterna s a s 

”känner till” att de ingått, varför ett preskriptionsavbrott av den ”okända” 

fordringen kanske inte direkt ligger pantsättaren för handen. Man kan bara 

konstatera att tillskapandet av ett avtal genom en presumtion ger märkliga följder 

för de inblandade, särskilt med avseende på de skyldigheter som tredje man har att 

iakttaga för att vidmakthålla sin regressrätt. 

 

Det skall i sammanhanget påpekas att HD i NJA 1996 s. 560 uttalade att det ligger 

i pantsättarens intresse att avtal ingås med gäldenären om pantsättarens  rätt till 

regress. På grund av ovan anförda kan man dock sluta sig till att det i normala fall 

inte skulle göra någon skillnad om det var så att man uttryckligen avtalade om 

tredje mans regressrätt. Det avtalet skulle med stor säkerhet komma att ingås i 

                                                 
59 Alltså om pantförskrivningen sker i samband med huvudfordringens uppkomst. 
60 Se  t ex not 30 ovan under 2.1.5 
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samband med pantförskrivningen, varför de fordringsanspråk tredje man skulle 

kunna göra gällande i regresshänseende på grund av avtalet, preskriberas 

samtidigt som de fordringsanspråk han kan göra på grund av det underförstådda 

avtalet. Det förefaller dock som att en preskriptionsavbrytande åtgärd lättare låter 

sig göras när ett uttryckligt avtal är för handen. 

 

Om pantsättaren och gäldenären ingår ett uttryckligt avtal om regressrätt, finns 

emellertid möjlighet att förlänga preskriptionstiden. Det är inte möjligt att med 

rättslig verkan undanta fordringen helt och hållet från preskription. 61 Emellertid 

står det parterna fritt att inom vissa gränser avtala om en längre tid än den som 

stipuleras i PreskL. Begränsningen ligger främst i det att man inte kan komma 

överens om en preskriptionstid som ter sig så lång att den i det närmsta är evig.62 

En bedömning om vad som kan vara en skälig längsta preskriptionstid får göras i 

varje enskilt fall. Det framstår dock som klart att det är möjligt att ha en längre 

preskriptionstid på regressfordran än på huvudfordran. 

 

Mot en sådan förlängning av preskriptionstiden som omnämns ovan, kan 

emellertid resas vissa viktiga invändningar. Vad som åstadkommes är inte ett 

definitivt skydd för pantställarens regressrätt, såtillvida att även en längre 

preskriptionstid kan löpa ut utan att panthavaren tillgodogjort sig ur 

pantegendomen. Ett avtal mellan pantställaren och gäldenären kan inte få den 

effekten att själva grundproblemet undanröjs, nämligen det förhållande att panträtt 

är evig, medan regressfordran för sitt bevarande kräver ett uttryckligt handlande 

av antingen pantsättaren eller gäldenären. 

 

Det finns således vissa begränsningar i vad som kan åstadkommas genom ett avtal 

om regressrätt mellan pantsättaren och gäldenären. Om pantsättaren istället i 

pantavtalet med panthavaren inför en bestämmelse om att panträtten förfaller, om 

det skulle visa sig att pantställaren inte på ett tillfredställande vis kan framställa 

sitt regressanspråk, uppnår man ett mer definitivt skydd för regressrätten. På detta 

                                                 
61 Lindskog s. 581 
62 Lindskog s. 582 
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vis kommer panträttens bestånd till viss del att vara avhängigt panthavarens 

handlande gentemot gäldenären. 

 

Vissa författare på området har framlagt synpunkter på hur preskription av 

huvudförbindelsen skall anses påverka pantsättarens regressrätt.63 Ingvarsson drar 

långtgående slutsatser av att pantsättaren har regressrätt trots att huvudfordran 

preskriberats. Han menar att det finns ett slags motsatsförhållande mellan 

tredjemanspants kvarstående efter preskription och tredjemanspantsättares 

regressrätt; ”tillåter man att pantägaren riktar regresskrav mot gäldenären upplivas 

huvudfordringen omvägen genom erkännandet av pantägarens fordringsrätt och 

utesluter man regressrätt åsamkas tredjemanspantsättaren en förlust han inte vid 

pantsättningen avsett att bära.”64 Emellertid handlar det inte om att 

huvudfordringen upplivas på nytt, utan om att pantsättaren alltjämt har en 

regressfordran mot gäldenären. Det är viktigt att skilja mellan dessa olika 

fordringar. Regressfordran har funnits där ända sedan det (underförstådda) avtalet 

tillskapades, d v s i de flesta fall från den tidpunkt när pantförskrivningen ägde 

rum. 

 

Det finns flera skäl till varför preskription av fordringsanspråk skall inträffa efter 

en viss tid. Olägenhet av att för all framtid behöva spara kvitton och andra bevis 

om betalning, framhålls ofta som ett tungt vägande skäl. Ett sådant förfarande 

skulle, särskilt för rörelsedrivande gäldenärer, bli orimligt betungande.65 Utöver 

detta torde det finnas flera starka skäl att respektera de verkningar som 

preskription av en fo rdran medför. Men att för den skull – som Ingvarsson 

förefaller göra – sluta sig till att även andra fordringsanspråk mot en person, som 

endast delvis har sin utgångspunkt i den i och för sig preskriberade skulden, eo 

ipso omfattas av preskriptionen av huvudfordringen, ter sig direkt felaktigt. Om 

pantsättaren har företagit preskriptionsavbrytande åtgärder för regressfordrans 

bevarande, kan det inte sägas leda till att borgenärens preskriberade fordran mot 

gäldenären upplivas omvägen. 

                                                 
63 Bl a Walin, Borgen s. 336 ff, Ingvarsson s. 194 f 
64 Ingvarsson s. 195 
65 Lindskog s. 55 
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3.1.2.3 Allmänna synpunkter 

 

Båda de ovan angivna grunderna för tredjemanspantsättares regressrätt har sin 

utgångspunkt i vad som i en vid bemärkelse skulle kunna kallas parternas vilja 

eller avsikt eller i vart fall förmenta sådana; i fallet med subrogation uppstår ett 

kontraktsförhållande mellan pantsättare och borgenär och om gäldenärens 

anmodan av pantförskrivning tillmäts betydelse för regressrättens uppkomst är det 

underförstådda avtalet centralt. Emellertid kan man, genom att se bortom 

parternas vilja i det enskilda fallet, se att det eventuellt finns en annan grund för 

regressrättens uppkomst.  

 

Ytterst handlar det om vilken uppgift man anser att rätten har. Man kan anse att 

rättens uppgift är begränsad till att respektera parternas avsikter, men man kan 

också se det som att rättens uppgift bland annat är att tillse att balans uppnås i 

rättsförhållandena mellan parter. Ett utflöde av den senare synen skulle då kunna 

vara att det redan finns en rättsregel som säger att den borgensman/pantsättare 

som fått vidkännas sitt garantiansvar har rätt till regress, den är bara inte direkt 

uttryckt i lag. Ett skäl för att den inte är uttryckt i lag skulle i så fall kunna vara att 

det vid stiftandet av 1734 års lag sågs som självklart att en sådan rätt existerade.  

 

Just att det skulle ligga ett moment av självklarhet i regressrätten, synes väl 

överensstämma med den allmänna synen på borgensåtagande och 

tredjemanspantsättning. I litteraturen på området råder ingen som helst tvekan om 

att det vore direkt orimligt att anta att en, för rättsförhå llandet i övrigt, främmande 

person som åtar sig att eventuellt betala skulden, inte skulle ha någon rätt att efter 

fullgörelse av sitt löfte söka den som ursprungligen var tänkt att betala skulden. 

Teorierna om subrogation och gäldenärens anmodan har sin utgångspunkt i denna 

orimlighet, och teorierna kan möjligtvis ses som försök att på ett strukturerat vis 

inlemma denna självklarhet i rättsordningen i övrigt. Om man då inte begränsar 

rättens uppgift till att respektera parters avsikter, kan man komma fram till att 
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teorierna är obehövliga eftersom man skulle kunna stödja sig direkt på den icke 

uttryckta rättsregeln om regress. 

 

 

3.2 Tredjemanspantsättarens skyldigheter gentemot 

borgenären 

 

De likheter som enligt doktrinen finns mellan tredjemanspant och borgen, har 

ansetts leda till likartade rättsföljder även i fråga om ansvaret för gäldenärens 

skuld. Vad avser borgen finns bestämmelser i 10 kap 8-9 §§ HB, innebärande att 

borgensmannen in dubio svarar endast subsidiärt.66 Med subsidiärt avses att 

borgensmannen kan sökas endast efter det att borgenären försökt få betalning av 

gäldenären, och därvid misslyckats. Misslyckandet skall vara kvalificerat 

såtillvida att gäldenärens oförmåga att betala skall vara dokumenterad.67 Avsevärt 

mycket vanligare är att borgensmannen svarar primärt.68 Svarar borgensmannens 

primärt för gäldenärens skuld, innebär det att borgenären med rättslig verkan kan 

söka antingen gäldenären eller borgensmannen på skuldens förfallodag, allt efter 

eget skön. 

 

De regler om betalningsansvar som redogjorts för ovan har alltså sin grund i 10 

kap HB. Doktrinen på området har ansett tredjemanspants likheter med borgen 

böra medföra att 10 kap HB, såvitt avser borgensreglerna, också skulle vara 

tillämpligt på tredjemanspant, ifråga om pantsättarens ansvar för gäldenärens 

                                                 
66 Alltså enkel borgen, 10:8 HB 
67 De former som gäldenärens betalningsoförmåga skall ta, regleras inte av lagrummets 

ordalydelse, med undantag för det fallet att gäldenären håller sig undan i största allmänhet eller 

befinner sig i utlandet. I praxis har dock framvuxit att antingen skall ett misslyckat 

utmätningsförsök ha företagits, eller så skall gäldenären ha försatts i en konkurs som avslutats 

utan att borgenären erhållit full betalning, eller om konkursen ej avslutats, skall bevisning kunna 

förebringas om att borgenären inte har tillfredsställande utdelning att påräkna.  
68 Alltså proprieborgen, 10:9 HB 
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skuld.69 Således skulle pantsättare, om inte annat särskilt avtalats, svara subsidiärt 

för gäldenärens skuld, innebärande att borgenären först har att söka gäldenären.  

 

HD kom emellertid i NJA 1987 s. 80 fram till att denna analogi inte har stöd i 

lagen. Bakgrunden var att ett bolag, som sedermera kom att försättas i konkurs, 

enligt en handling med rubriken "Generell pantförskrivning" lämnat en 

företagsinteckning som säkerhet för samtliga egna och vissa närstående bolags 

skulder och andra förbindelser till en bank. Enligt villkoren för lånet skulle 

bankens hela fordran på konkursgäldenären och de närstående bolagen förfalla till 

betalning om säkerheten inte längre ansågs betryggande. Frågan var om banken 

hade rätt att ta betalning ur panten innan man först sökt huvudgäldenärerna. Målet 

belyser tydligt den skevhet som uppstår när regler om borgen, såväl som regler 

om pant, till synes är tillämpliga samtidigt. Problemet är i första hand, om frågan 

angående pantsättarens ansvar skall lösas på samma sätt som frågan om en vanlig 

panthavares valfrihet mellan att söka betalning av gäldenären eller att ta betalning 

ur en pant som gäldenären själv ställt, eller som frågan i vilken ordning en 

borgenär får ta betalt av gäldenären respektive av en borgensman. 

 

 Först och främst slog HD fast att det var fråga om en tredjemanspantsättning. HD 

uttrycker vidare att ”[d]et finns skäl anta att ställandet av pant eller annan liknande 

säkerhet – ehuru det förekommer inom privatlivet och med benefika inslag – i det 

alldeles övervägande antalet fall sker i kommersiella förhållanden.” Mot den 

bakgrunden uttalar HD att en likhet mellan olika panter – såväl ordinär som sådan 

ställd av tredje man – är eftersträvansvärd. Enligt allmänna principer har 

panthavaren, som tidigare nämnts, rätt att fritt välja mellan att göra sig betald ur 

den av gäldenären ställda panten och att söka betalning direkt av gäldenären. 

Detta, sammantaget med det förhållande att det inte finns några direkta lagregler 

på området som ger vid handen att tredjemanspant är att likställa med borgen, gör 

att HD finner för gott att säga att tredjemanspantsinstitutets – i och för sig slående 

– likhet med borgen saknar relevans och att tredjemanspantsättares 

betalningsansvar därför skall in dubio anses primärt.  

 

                                                 
69 Se åter NJA 1987 s. 80 för Lennanders utlåtande. 
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En ledamot var skiljaktig och anförde att det följer av allmänna avtalsrättsliga 

principer att om inget annat avtalats, man bör välja den lösning som är för den 

förpliktade mest gynnsam. Vidare anförde han att om man valde att lösa frågan så, 

att pantsättaren svarade subsidiärt, möjlighet fanns att införa villkor i 

pantsättningsavtalet om att pantsättaren ändå skulle svara primärt. Detta skulle, 

enligt dissidenten, även om det inte förändrade något i sak, innebära en förbättring 

av informationen för pantsättare i ett läge där deras ställning annars kan te sig 

oväntat ogynnsam. 

 

Att borgenär/panthavare fritt kan välja om han vill kräva gäldenären eller 

panthavaren, överensstämmer väl med synen på panträtt som bestående av två 

skilda fordringar, en personlig fordran och en icke personlig fordran och att dessa 

fordringar är till stor del från varandra fristående. I detta hänseende skiljer sig 

tredjemanspantpant från ordinär pant endast på den punkten att pantsättare och 

gäldenär inte är samma person. Har inget avtal slutits om i vilken ordning 

panthavaren har rätt att framställa krav mot gäldenär och pantställare, påverkar 

inte denna partsskillnad panthavarens täckningsbefogenhet med anledning av 

pantförskrivningen. 

 

 

3.3 Omfångsfrågor 

 

Som tidigare beskrivits bestäms omfånget av ett borgensåtagande i stort utifrån 

den huvudförbindelse som finns mellan borgenär och gäldenär.70 Det har nämnts 

att vissa begränsningar finns i detta betraktelsesätt. Offentligt ackord avseende 

gäldenären inverkar till exempel inte på en borgenärs rätt att framställa krav om 

betalning av en borgensman för en fordran som omfattas av ackordet. Vissa andra 

begränsningar finns naturligtvis i det att det står parterna fritt att avtala om andra 

lösningar än att borgensåtagandet blint skall följa huvudförbindelsen. Exempelvis 

är det vanligt att ett borgensåtagande är beloppsbegränsat. Det förekommer att 

borgen tecknas för en skuld som ännu inte finns, d v s för en framtida förpliktelse. 

                                                 
70 Se ovan 2.1.1 
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Om borgensmannen vill ha någon form av verklig förutsebarhet i fråga om sina 

åtaganden tecknar han en beloppsbegränsad borgen som således eventuellt svarar 

bara för en del av gäldenärens skuld. Avtalsinnehållet kan alltså komma att 

åsidosätta de reguljära verkningarna av ett borgensåtagande. 

 

I fallet med tredjemanspant blir situationen något annorlunda. Omfånget 

begränsas förvisso såtillvida att pantföremålet endast häftar för en icke personlig 

fordran, som bestäms av pantens värde, men andra begränsningar står normalt inte 

att finna i pantförskrivningen som sådan, utan man måste hitta en annan 

bestämningsgrund. Precis som i fallet med borgen kan man finna en del i det som 

avtalats mellan parterna. Emellertid skall viljan att avtala om något dylikt, enligt 

min mening,  ses i ljuset av att man därigenom vill undvika de verkningar som 

annars hade varit för handen. I just fallet med tredjemanspant är det i och för sig 

svårt att på rak arm säga vilka de olika verkningarna av pantförskrivningen är, 

varför kanske mycket av det som parterna avtalar om förklaras av att man inte 

närmare känner till de faktiska rättsföljderna. Det kan erinras om fallet NJA 1996 

s. 560, vilket av många mottogs med stor förvåning. Den tidigare härskande 

åsikten var att tredjemanspant var föremål för accessorisk preskription, men det 

avvisades ju ganska kategoriskt av HD. 

 

Det måste i alla fall vara så att omfånget av pantsättares förpliktelser gentemot 

både borgenär och huvudgäldenär bestäms utifrån antingen borgensreglerna eller 

den allmänna panträtten. Frågan om pantsättarens generella ansvar för gä lden och 

frågan om preskriptions inverkan på panträttens bestånd har diskuterats ovan, 

varför någon ny omfångsprövning inte behöver göras i detta avsnitt. Här följer nu 

i stället vissa mer specifika situationer där pantsättares skyldigheter och rättigheter 

gentemot borgenär och gäldenär kan diskuteras. 
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3.3.1 Ogiltighet 

 

En fråga som kan uppstå är den vad som skall hända med pantförskrivningen om 

huvudförbindelsen är ogiltig. Med ogiltig avses här fordringar som inte kan drivas 

in p g a att de antingen är ogiltiga enligt allmänna avtalsrättsliga regler, eller för 

att någon händelse inträffat efter fordringens uppkomst som gör att borgenärens 

rätt till att driva in fordran helt eller delvis upphört.71 Vad beträffar 

borgensåtaganden, kan de i allmänhet inte göras gällande om det skulle visa sig att 

huvudförbindelsen är ogiltig.72 Den accessoritet som således finns mellan 

borgensåtagande och huvudförbindelse motiveras bl a av att de som begär att få 

borgen också genomsnittligt har intresse av att gäldenären blir fö rpliktad. När de 

överhuvud räknar med gäldenärens förpliktelse bör de i eget intresse kontrollera 

att denne är rättsligt förpliktad. Det vållar dubbelt besvär om borgensmannen 

skulle stå risken, eftersom då även denne blev nödsakad att kontrollera 

huvudförbindelsens giltighet.73 Det skall påpekas att undantag från detta 

naturligtvis kan komma ifråga om borgensmannen kände till ogiltigheten redan 

innan han ingick sitt åtagande, men då kan man å andra sidan fråga sig om det 

överhuvudtaget är fråga om borgen i teknisk bemärkelse, utan kanske i stället 

fråga om någon rättshandling med starka benefika drag, där gåvoavsikten riktar 

sig från borgensmannen mot borgenären. 

 

Undantag görs om gäldenärens skuld på visst vis efterskänks eller om anstånd ges 

i form av skuldsanering eller ackord.74 Skuldsanering gäller endast fysiska 

personer, medan ackord beviljas näringsidkare. Vid skuldsanering och ackord 

kvarstår verkan av borgensåtagandet i sin helhet trots att fordran mot gäldenären 

sätts ned. Detta är ett exempel där omfånget av ett borgensåtagande inte främst 

bestäms utifrån huvudförbindelsen. Om en borgenär har anledning att tro att han 

inte kan kräva borgensmannen på hela fordringsbeloppet finns det inte stor 

                                                 
71 Om preskription inte redan hade behandlats i ett fristående avsnitt, så hade den rätta platsen 

för dess behandling naturligtvis varit här. 
72 Walin, Borgen s. 78 
73 Ussing s. 176 ff 
74 Se ovan 2.1.1 
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anledning för honom att överhuvudtaget kräva gäldenären, utan hellre sätta ned 

sin fordran gentemot denne till noll, varpå han kräver borgensmannen på hela 

fordringsbeloppet. Borgensåtagandets omfång bestäms i detta fall av vad som var 

den ursprungliga överenskommelsen. Den koppling till huvudförbindelsen som 

tidigare varit central upphör till stor del i och med att ett beslut om nedsättning av 

fordran enligt ackord eller skuldsanering fattas. Ofta finns dock en koppling kvar 

såtillvida att borgenärens fordran på borgensmannen bestäms utifrån den 

ursprungliga fordran mot gäldenären. Härigenom kommer t ex förfallotidpunkt 

och räntesats att bestämmas utifrån huvudfordringen. 

 

Vad gäller ordinär panträtt är frågan något mer komplicerad. Frågan är här främst 

om pantförskrivningen som sådan kan grundlägga någon rätt för panthavaren, 

trots att fordran, som den är tänkt att säkra, är ogiltig. Ett m e m klassiskt exempel 

står att finna i företeelsen spelskuld. Uppkomst av spelskulder är per se att 

betrakta såsom pactum turpe. Panthavarens rätt i detta läge är något omtvistad. 

Den främsta anledningen är att ställandet av panten, närmast som datio in 

solutum, kan anses utgöra betalning av själva fordran. 75 Betalning av spelskulder 

är tillåtet. Det blir närmast en bevisfråga om pantobjektet avsåg betalning eller om 

det var en riktig pant. Det framstår dock som oklart om en domstol skulle vilja ta i 

frågan, varför frågor av detta slag sannolikt förblir obesvarade. 

 

Vad det ytterst handlar om är huruvida en giltig pantsättning ägt rum i fallet ovan. 

Den primära verkan av en giltig panträtt är att panthavaren har företräde framför 

pantsättarens övriga borgenärer i det aktuella godset. För att denna verkan skall 

uppstå, krävs som bekant att det sakrättsliga momentet ägt rum. Om det 

sakrättsliga momentet är uppfyllt, men det däremot inte finns någon giltig fordran 

som panten är tänkt att säkra, kan man inte tala om en giltig panträtt, enär det är 

centralt för panträtten att det finns någon form av fordringsrätt från panthavaren 

mot pantsättaren. Således följer att det inte är fråga om en giltig pantsättning och 

skyddet mot pantsättarens borgenärer går förlorat. Vidare kan man fråga sig om 

det förhållandet att panthavaren inte kan värja sig emot pantsättarens borgenärer 

                                                 
75 Walin, Panträtt s. 32 Datio in solutum är pant som panthavaren inte realiserar utan behåller för 

egen del och därigenom får sin fordran betald. 
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genom att åberopa en ogiltig panträtt även ger pantsättaren rätt att kräva 

återställande av panten. Något självklart svar står inte att finna i doktrinen, även 

om Walin ställer sig lätt tvekande till att pantsättaren skulle ha den rätten. 76 För 

egen del kan jag tycka att man inte skall lägga för stor vikt vid själva 

rubriceringen av en rättshandling och dra långtgående slutsatser av att den inte 

uppfyller vad som är brukligt för den rubricerade rättshandlingen. Det är möjligt 

att förkläda en rättshandling till att se ut som något annat än vad det egentligen är, 

och då kan det vara påkallat att se till rättshandlingarnas verkliga innebörd. En 

gåva kan exempelvis av skilda skäl fås att se ut som en pantförskrivning. Då är det 

enligt min mening, i händelse av pantsättarens/gåvolåtarens obestånd, riktigare att 

se till regler om återvinning av gåva, än regler om pantsättning. Om 

pantförskrivningen däremot tillkommit genom tvång, svek eller något annat direkt 

otillbörligt handlande från panthavarens sida, finns det ingen som helst anledning 

till att panten inte skall gå åter. 

 

I och med att panträtt, till skillnad från borgen, ofta handlar om att ge upp 

besittningen av ett föremål till förmån för annan, komplicerar det bedömningen. 

Det finns större utrymme för m e m alternativa skäl till varför en pantsättning ägt 

rum än vad som finns vid borgen, som ju bara är en förpliktelse om en framtida 

åtgärd. I och med borgenärens besittning av egendomen uppstår en presumtion om 

att det finns ett riktigt pantförhållande, varför många frågor som uppstår kring 

problemet främst är bevisfrågor, och inte rör frågan om grunden för borgenärens 

rätt att ha kvar sin förmånsrätt trots att inget ”äkta” pantförhållande föreligger.  

 

Pantavtal kan alltså inte ses som en fristående rättshandling, självständig från 

huvudförbindelsen. Om förutsättningarna för att panträtt skall uppkomma icke är 

uppfyllda så kommer också borgenärens rätt till företräde i gäldenärens konkurs 

att falla. Vid en, enligt avtalsrättsliga regler, ogiltig huvudförbindelse skulle man 

kunna säga att pant  är accessorisk till huvudförbindelsen på samma vis som ett 

borgensåtagande. Frågan om borgenärens rätt att i fråga om handpant förfoga över 

föremålet bestäms dock av andra regler. Avgörande vid den bedömningen är de 

                                                 
76 Walin, Panträtt s. 33 
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omständigheter som gjorde att borgenären kom att ha besittning över föremålet 

trots att gäldenären rättsligt sett inte var tvungen att överlämna det. 

 

Panträtt vid skuldsanering och ackord skiljer sig från fallet med borgen. 

Fordringar för vilka borgenären har förmånsrätt på grund av panträtt omfattas 

normalt inte av uppgörelsen. Undantag kan ske för den del av fordringsbeloppet 

som säkerheten inte förslår till att täcka, varpå den del av fordran som inte täcks 

behandlas som vilken annan fordran som helst. Emellertid gör man här skillnad på 

den personliga och den icke personliga fordran. Om en uppgörelse medför att 

fordringsbeloppen nedsätts, drabbar detta endast den personliga fordringen. Den 

icke personliga fordringen kvarstår oförändrad. I och med att åtminstone den 

opersonliga fordringen inte omfattas, kommer huvudfordringen att kvarstå i 

oförändrat skick, och därför går det inte att tala om någon ogiltighet ens i ordets 

vidaste bemärkelse.  

 

Frågan är nu hur tredjemanspant skall bedömas när huvudförbindelsen av en eller 

annan anledning är ogiltig, eller till och med är obefintlig. Man kan först 

konstatera att det vid tredjemanspant finns fler skäl än vid ordinär panträtt till att 

huvudförbindelsen skulle vara ogiltig. Konstellationen med en tredje man som ger 

upp sin besittning till ett föremål p g a ett skuldförhållande som huvudsakligen 

inbegriper andra gör dennes ställning om inte utsatt, så åtminstone delikat. 

Möjlighet att förleda en tredje man finns vid nyttjande av denna säkerhetsform, 

som inte ges i samma utsträckning vid borgen och överhuvudtaget inte alls vid 

ordinär pant. Man kan till exempel tänka sig ett mycket enkelt fall, nämligen att 

”borgenären” och ”gäldenären” ingått en fiktiv huvudförbindelse. Man förleder 

därefter tredje man till att pantförskriva något föremål till säkerhet för denna 

fiktiva fordran. 

 

Det finns ingenting hos reglerna för vare sig borgen eller panträtt som talar för att 

tredjemanspant skall kvarstå vid ogiltig huvudfordran. HD:s uttalade strävan att 

göra skillnaderna mellan tredjemanspant och ordinär pant så små som möjligt, 

stärker skälen för att inte behandla tredjemanspant på något annat vis. Både vid 

bedömning av panträtt och borgen fanns skäl att inte se pantavtalet och 
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borgensåtagandet som isolerade rättshandlingar som har att bedömas separat utan 

påverkan från huvudförbindelsen.  

 

De problem som vid tredjemanspant kan uppstå till följd av att huvudförbindelsen 

är ogiltig, är desamma som vid ordinär pantsättning. Panthavarens besittning leder 

till att vissa frågor, som inte har med tredjemanspantsättningen som sådan att 

göra, dyker upp. Med detta menas att det inte alls är säkert att pantsättaren kan få 

egendomen åter, trots att han är rättmätig ägare till den.  

 

I fråga om skuldsanering och ackord torde tredjemanspant i huvudsak följa 

borgensrättsliga regler. Anledningen till att panträttsborgenärer inte omfattas av 

dessa två typer av uppgörelser ligger i det att de har förmånsrätt på grund av sin 

panträtt. Naturligtvis har även en borgenär som innehar tredjemanspant 

förmånsrätt på grund av panträtten. Denna förmånsrätt finns emellertid hos 

pantsättaren och inte hos gäldenären som är föremål för uppgörelsen. I lagens 

ordalydelse finns ingenting som tyder på att med förmånsrätt skulle avses någon 

annan förmånsrätt än just den hos gäldenären. Istället är tredjemanspantsättaren att 

likställa med ”andra/annan som förutom gäldenären svarar för fordringen”. Även 

om det inte innebär någon egentlig skillnad i det faktiska utfallet av uppgörelsen, 

så bestäms omfånget av en sådan pantsättning av borgensrättsliga regler. 

 

 

3.3.2 Borgenärs informationsplikt 

 

Ovan har målet NJA 1996 s. 560 anförts, där tredjemanspants kvarstående efter 

preskription fastslogs. Som en kontrast till den inverkan detta förhållande har på 

tredje mans eventuella möjligheter att utöva sin regressrätt mot gäldenären, skall 

målet NJA 1992 s. 351 ses. Här fastslog HD att borgenärer i allmänhet, och 

banker samt andra institutionella kreditgivare i synnerhet, har en principiell 

skyldighet att tillse att borgensmans regressrätt inte helt eller delvis går förlorad. 

Borgenären ålades ett culpa-ansvar och ålades därpå bevisbördan för att 

borgensman inte lidit skada av en försummelse som medförde att regressrätten 
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förlorades. Rättsföljden av försummelse är att borgensåtagandet helt eller delvis 

lämnas utan verkan. 

 

I NJA 1992 s. 351 hade en bank beviljat ett bolag ett kortfristigt lån för en 

exportaffär, och till säkerhet för detta krävt borgen. Under de drygt två år som 

löpte mellan tidpunkterna för lånets förfallodag och bankens kännedom om 

gäldenärens försättande i konkurs, hade banken företagit en påminnelse till 

gäldenären om att lånet var oreglerat. Därutöver vidtogs inga andra åtgärder för att 

söka indriva fordran hos bolaget. Vid konkursutbrottet hade bolagets ägare, två 

makar från Sydkorea, redan lämnat landet. Banken krävde borgensmannen, som 

inte någon gång under den tid som löpt efter skuldens uppkomst hade meddelats 

om att skulden var ogulden.     P g a makarnas bortavaro ansågs han ha förlorat 

sina möjligheter till regress, något som ansågs ytterst ligga banken till last 

eftersom borgensmannen inte hållits underrättad om utvecklingen i fallet. 

 

Fråga är om detta synsätt är tillämpbart även på tredjemanspant. Den 

informationsplikt som borgenären har mot borgensmannen avseende 

omständigheter som kan påverka dennes möjlighet till regress, skall enligt 

domstolen ses i ljuset av det kontraktsförhållande som uppkommer dem emellan p 

g a borgensåtagandet,  för vilket också bl a borgensmannens subrogationsrätt är ett 

uttryck. Vad tredjemanspant beträffar har tidigare sagts att pantsättares regressrätt 

vilar på samma rättsgrund som borgensmans. Man har alltså samma situation med 

ett kontraktsförhållande mellan pantsättare och borgenär, vilket innefattar 

ömsesidiga förpliktelser. Pantsättarens skyldigheter mot borgenären ger inte vid 

handen att hans rättigheter i detta fall skulle vara andra än de som en borgensman 

förvärvat gentemot borgenär. Svaret på frågan står sannolikt att finna i de 

rättigheter borgenären har på grund av pantförskrivningen. 

 

Den frågan uppkommer då om den av HD uttalade viljan att i så stor utsträckning 

som möjligt behandla pant ställd av tredje man som ordinär pant kommer i 

konflikt med det ovan sagda. Vad som synes motivera en enhetlig syn på all 

panträtt är de problem som annars skulle kunna uppstå om man var tvungen att 

behandla vissa panter på ett vis som avvek från det normala behandlandet. Om 

man talar om tredjemanspant i en vidare bemärkelse, som därvid kommer att 
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innefatta även pant som ställts av huvudgäldenären men där äganderätten helt eller 

delvis tillkommer annan, kan man stöta på problem i detta hänseende. 

Tredjemanspant i den vidare bemärkelsen öppnar för möjligheten att panthavaren 

inte helt säkert vet vem som är den rätta ägaren till egendomen. 77 Det skulle därför 

vara olyckligt om borgenärens rätt att tillgodogöra sig ur egendomen var avhängig 

huruvida äganderätten tillkom gäldenären själv eller tredje man, särskilt som 

äganderättsförhållanden ibland inte är helt kända förrän vid konkurs. I och med att 

verkan av försummelsen i NJA 1992 s. 351 är att borgensåtagandet bortfaller, 

skulle den rimliga rättsföljden i fråga om tredjemanspant vara att borgenären 

förlorat sin panträtt. Det skulle förmodligen vara möjligt att särbehandla 

tredjemanspanter i de fall det redan vid pantutfästelsen är klarlagt att äganderätten 

tillkommer annan och att borgenären därför har att iakttaga särskilda skyldigheter 

för att säkerställa att pantsättarens regressrätt inte går förlorad med anledning av 

försummelse som kan tillskrivas borgenären. Inte desto mindre förefaller det 

mindre troligt att den lösningen skulle bli godtagen i praxis i och med den 

särbehandling det de facto skulle innebära för vissa panthavare. Den 

särbehandling som skulle vara nödvändig för att upprätthålla rättsregeln även för 

tredjemanspant, skulle medföra ett orimligt moment av osäkerhet för panthavare, 

men också för pantställare. Det skulle uppstå en situation där man måste dra 

gränser för när det vid pantförskrivningen, objektivt sett, skall anses klarlagt att 

pantföremålet tillhör annan än gäldenären. Innan denna gränsdragning blivit till 

fullo utredd skulle många panthavare som inte säkert vet huruvida pantegendomen 

tillhör gäldenären, vara tvungna att företa preskriptionsavbrytande åtgärder för att 

skydda sin rätt. Ett sådant tvång skulle starkt inverka på en central verkan av 

panträtt, nämligen att en borgenär som har ett tillförlitligt pantobjekt inte behöver 

företaga preskriptionsavbrytande åtgärder för att skydda sin fordringsrätt 

gentemot gäldenären. 

 

Den främsta anledningen till att omfånget av en tredjemanspantsättning i denna 

situation förmodligen inte bestäms av borgensregler är att HD valt att bestämma 

                                                 
77 I exempelvis målet NJA 1941 s. 169 trodde panthavaren att pantegendomen tillhörde 

gäldenären. Vid konkurs visade det sig att den i själva verket tillhörde en tredje man. I just detta 

fall ansågs inte förhållandet att tredje man ägde panten inverka på borgenärens rätt. 
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rättsföljden till att borgensåtagandet bortfaller. Om domstolen istället hade valt att 

säga att borgensmannen lidit skada på grund av borgenärens försummelse och 

därigenom var berättigad till skadestånd motsvarande den skada han lidit, hade det 

också varit tillämpbart på tredjemanspant. Panträtten hade då kvarstått och de 

problem som varit förknippade med att endast vissa panträtter kan bortfalla på 

detta vis hade undanröjts. Samtidigt hade man haft att göra en allmän 

skadeståndsrättslig utredning, där hänsyn hade kunnat tagas till att borgenärens 

vetskap om äganderättsförhållanden vad avser pantföremålet, kunde ha varit 

bristfällig vid tidpunkten för pantförskrivningen. 



 41 

4 Slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats är att fastställa i vilken mån tredjemanspant utgör en 

egen rättsfigur, skild från rättsfigurerna borgen och panträtt. Det framstår som 

klart att tredjemanspanten utgör en egen rättsfigur, om man med rättsfigur menar 

en logiskt avgränsad del av rätten som för sin tillämpning har egna regler och 

begrepp. De olika regler och begrepp som existerar på tredjemanspantens område 

kan dock härledas till antingen borgensrätten eller panträtten. Det har i fallet med 

tredjemanspant uppstått en regelsammansättning som är unik för just 

tredjemanspantsinstitutet. I denna bemärkelse kan tredjemanspant sägas utgöra en 

egen rättsfigur. Emellertid kan denna rättsfigur inte sägas vara skild från 

panträttsliga och borgensrättsliga regler, eftersom förekomsten av framförallt 

panträttsliga, men även borgensrättsliga, regler är en nödvändighet för att fylla ut 

tredjemanspantsinstitutets regelkatalog. Det skulle med andra ord inte finnas 

någon rättsfigur som hade tredjemanspantens rättsverkningar, om inte borgen och 

panträtt fanns.  

 

Det panträttsliga inslaget i tredjemanspant är stort, medan det borgensrättsliga får 

anses något mindre. Dessa två regelverk kommer dock in på olika plan i 

tredjemanspantförskrivning. Det panträttsliga inslaget aktualiseras främst i 

relationen mellan pantsättare och panthavare, medan det borgensrättsliga inslaget 

aktualiseras i relationen mellan pantsättare och gäldenär. 

 

Det väsentligaste inslaget av borgensrättsliga regler sammanhänger med att en av 

tredje man ställd pant är att betrakta som en kumulativ intercession.  De regler som 

utvecklats inom borgensinstitutet rörande regressrätt, får här stor tillämpning. 

Denna utveckling har skett med siktet inställt på borgen. Den partskonstruktion 

som uppstår när en tredje man ställer pant till säkerhet för annans skuld är 

emellertid i det närmaste helt analog till den partskonstruktion som uppstår när 

någon ingår en borgensförbindelse. Eftersom grunderna för regressrätt vid borgen 

står att finna i denna partskonstruktion, är det inga större svårigheter att s a s föra 

över denna regressrätt till tredjemanspantsinstitutet.  
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Alla de rättsföljder som följer av ett borgensåtagande kan dock inte sägas vara 

direkt överförbara på tredjemanspant. Vissa begränsningar ligger naturligtvis i det 

att åtagandena i sig inte är identiska. Den främsta anledningen till att inte fler 

delar av borgensrätten kan tillämpas på tredjemanspant, trots att pantsättningen 

utgör en kumulativ intercession, är de verkningar som själva pantsättningen 

medför. 

 

Vid pantsättning uppstår normalt två skilda fordringar. Först och främst uppstår en 

personlig fordran mot gäldenären, själva huvudfordran. Samtidigt uppstår en icke 

personlig fordran som riktar sig mot själva pantföremålet. Den icke personliga 

fordringen är en alternativ betalningskälla som panthavaren kan använda för den 

händelse att gäldenären inte infriar sin skuld vid överenskommen tidpunkt. 

Förekomsten av en icke personlig fordran är enligt detta synsätt själva kärnan i 

panträttsinstitutet.  

 

Panträttsinstitutet har en särställning bland säkerhetsrätterna. Den karakteriseras 

av en, jämfört med andra säkerhetsrätter, hög grad av säkerhet, vad gäller 

möjligheterna för en borgenär att få åter vad han lånat ut till en gäldenär. För att 

ytterligare stärka borgenärens ställning har bestämts att den icke personliga 

fordringen icke skall preskriberas, med mindre än att borgenären själv gjort 

medgivande därtill. 

 

HD har vid flera tillfällen haft att ta ställning till tredjemanspants förhållande till 

panträtt respektive borgen. Man hade då kunnat göra en extensiv tolkning av 

borgensbegreppet och därvid uttalat att denna särskilda form av panträtt är 

underkastad andra regler än den ordinära panträtten. HD valde istället, med 

hänvisning till ovan nämnda särställning, att uttala att tredjemanspant, ur ett 

borgenärsperspektiv, inte skall skilja sig nämnvärt från ordinär panträtt. Mot 

bakgrund av detta blir förhållandet mellan tredjemanspantsättare och panthavare i 

mycket stor utsträckning präglat av panträttsliga regler. 

 

Walin och Ingvarsson är de enda svenska författare som genomfört en större 

inventering av tredjemanspantsinstitutet. Det har där framkommit att 

tredjemanspantsättare, på grund av panträtts kvarstående efter preskription, i 
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princip skall ha beskurits sina möjligheter att framställa regressanspråk mot 

gäldenären, om garantiansvaret aktualiserats vid en tidpunkt när huvudfordran 

mellan borgenär och gäldenär preskriberats. Det skulle därvid finnas en 

motsättning mellan å ena sidan pantsättares krav om regressrätt och å andra sidan 

borgenärers krav att panträtt inte skall vara föremål för preskription. Denna 

motsättning är emellertid, till viss del, endast skenbar. En tredje man som utan 

gäldenärens anmodan pantförskriver egendom till säkerhet för dennes skuld, kan i 

regel endast utöva sin regressrätt emot gäldenären genom att inträda i borgenärens 

rätt gentemot gäldenären. Om det då visar sig att borgenärens fordran är 

preskriberad, uppstår tydliga problem. Pantsättaren kommer härvid att övertaga en 

preskriberad fordran, varvid denne inte har rätt att kräva in sin regressfordran. 

 

Situationen, att någon pantförskriver egendom till säkerhet för annans skuld utan 

att anmodas därtill, är emellertid mycket ovanlig. Det allra vanligaste är att 

pantförskrivningen sker först efter det att någon form av anmodan från 

gäldenärens sida ägt rum. Det kontraktsförhållande som härmed uppstår mellan 

pantsättaren och gäldenären ligger sedan till grund för hur regressrätten utformas. 

Ur det, ibland underförstådda, avtal som finns emellan parterna går det att härleda 

en regressfordran. Denna självständiga regressfordran blir fullständig om 

pantsättarens garantiansvar aktualiseras. En verkning av att pantsättarens 

regressrätt nu tagit formen av en självständig fordran mot gäldenären är att den är 

föremål för självständig preskription. Pantsättaren har alltså att själv vidmakthålla 

rättskraften av sin regressfordran. Om pantsättaren har företagit 

preskriptionsavbrott mot gäldenären och därvid vidmakthållit sin regressfordran, 

är det för regressrättens utövande oväsentligt om huvudfordran preskriberats eller 

ej.  

 

Slutligen kan också några allmänna slutsatser dras om användbarheten av 

tredjemanspant. Ur ett borgenärsperspektiv ter sig tredjemanspanten som betydligt 

säkrare än ordinär pant. Det är ytterst naturligtvis en fråga om hur man som 

borgenär värderar vissa med panträtt förknippade egenskaper, och vad som utgör 

själva pantobjektet. Den stora fördelen jämfört med ordinär pant är självfallet den 

kumulativa intercessionen, att ett föremål som inte ingår i gäldenärens 

förmögenhet ställs till säkerhet för gäldenärens fordran. Gäldenären har 
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därigenom en större förmögenhet som borgenären kan kräva fullgörelse ur. En 

viktig verkan av panträtt är i många fall att panthavaren kan utöva påtryckningar 

mot gäldenären. Om borgenären framför hot mot gäldenären om att 

tillgodogörande av värden ur pantföremålet kommer att ske, såtillvida gäldenären 

inte fullgör betalning, är detta sannolikt ofta tillräckligt för att gäldenären skall 

göra sitt yttersta för att betala. Detta gäller nog i synnerhet om panträtten upplåtits 

i den egna bostaden. Om panthavaren utför samma åtgärd gentemot en 

tredjemanspantsättare, innebär det sannolikt ofta i praktiken att hela dennes 

förmögenhetsmassa ställts till panthavarens förfogande. Tredjemanspanten blir då 

ur säkerhetsvärderingssynpunkt att jämställa med borgen, men med den viktiga 

skillnaden att borgenären har ett mer definitivt skydd för sin fordran i kraft av sin 

rätt att realisera pantföremålet, för den händelse han ändå inte skulle erhålla full 

betalning. 

 

För tredjemanspantsättaren är det naturligtvis centralt att han, i fråga om 

handpanträtt, måste ge upp sin besittning till föremålet. Beroende på vilket typ av 

föremål han valt att pantförskriva, blir ”förlusten” sannolikt olika kännbar. Det 

allra vanligaste förefaller dock vara att tredjemanspant upplåts i fast egendom, och 

då särskilt bostäder. Möjligheten för tredjemanspantsättaren att utnyttja objektet 

som säkerhet för annan skuld går därmed om intet. I övrigt skiljer sig inte 

tredjemanspant mycket från borgen i detta hänseende, förutom på den punkten att 

pantsättarens ansvar kan aktualiseras även om panthavarens fordran mot 

gäldenären preskriberats. 

 

För gäldenären är den stora behållningen av tredjemanspant naturligtvis att den 

möjliggör större lån utan att gäldenären för den skull behöver ställa någon 

egentlig säkerhet. Ett ensamt borgensåtagande ger i regel inte den säkerhet som 

kommersiella långivare efterfrågar när det är fråga om större belopp. 
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