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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Den som lånar ut ett belopp till någon annan torde i allmänhet vara intresserad av att kunna

få tillbaka det utlånade beloppet. Detta borde åtminstone gälla i de fall lånet inte utgör nå-

gon form av förtäckt gåva. Borgenären har till sitt förfogande ett antal instrument att få till-

baka det utlånade beloppet från gäldenären. Först och främst svarar gäldenären obliga-

tionsrättsligt för att reglera skuldförhållandet, förutsatt naturligtvis att fordringen inte mist sin

rättskraft.1 Det kan dock vara så att det obligationsrättsliga kravet inte räcker till för att

gäldenären skall fullgöra sin prestation till borgenären. Det kan finnas olika anledningar till

att gäldenären inte fullgör sin prestation. Gäldenären vill kanske inte betala sin skuld, han

kan kanske inte, eller så kan en kombination av de nämnda förhållandena föreligga.

Den risk som finns att inte få tillbaka det utlånade beloppet kan således leda till att borge-

nären på något vis vill tillförsäkra sig andra möjligheter än de rent obligationsrättsliga för att

kunna få tillbaka det utlånade. Detta kan borgenären göra genom att skaffa sig någon form

av säkerhet för sin fordran. En förutsättning för att kommersiell kreditgivning skall fungera

är att kreditgivare kan erbjudas säkerhet för den risk som de tar. Det är även lagreglerat att

banker endast får bevilja kredit mot ”betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i

form av borgen”.2

Svensk rätt erkänner ett antal olika säkerhetsrätter.3 Ett sätt att skaffa sig ökad säkerhet för

sin fordran är att begära av den tilltänkta gäldenären att han skaffar fram en annan person

                                                
1 Jmf Preskriptionslagen (1981:130) 8§.
2 Bankrörelselagen (1987:617) 2:13.
3 Jmf Förmånsrättslagen (1970:979).
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som skall fullgöra förpliktelsen för det fall att gäldenären ej själv kan göra det.4 Detta kallas

för borgensåtagande och ett sådant kan utformas på ett antal olika sätt. Ett annat sätt att

minska risken för kreditförlust är att gäldenären på något sätt skaffar fram egendom som

kan tjäna som säkerhet för det fall borgenären ej får tillbaka sitt utlånade belopp på det sätt

man kommit överens om. Ett annat sätt att uttrycka detta förhållande mellan borgenär och

gäldenär är att gäldenären lämnar en pant som säkerhet för borgenärens fordran.5 Dessa

båda säkerhetsrätter, pant och borgen, är så kallade konventionella säkerhetsrätter, vilket

innebär att de uppkommer på grund av avtal mellan borgenär och gäldenär.6 Det finns även

så kallade legala säkerhetsrätter som uppkommer direkt på grund av lag.7 Exempel på

legala säkerhetsrätter är den panträtt för fordran som försäljningskommissionär har på

kommittent genom att kommissionären till exempel lämnat förskott till kommittenten förut-

satt att kommissionären är i besittning av godset.8 Ett annat exempel på legal säkerhetsrätt

är den retentionsrätt i resgods som hotell har gentemot hotellgäst till säkerhet för fordran för

ersättning för kost och logi.9

Pant kan utformas på ett antal olika sätt. Gäldenären kan upplåta pant i lös respektive fast

egendom. Viss pantegendom kan traderas, till exempel en cykel eller ett värdepapper. Med

tradering avses i detta fall att egendomen flyttas från gäldenären till borgenären i syfte att

gäldenären inte ska kunna avhända sig egendomen. Viss annan pantegendom kan inte tra-

deras, till exempel enkla fordringar och fastigheter, utan traditionens sakrättsliga funktion får

då istället fullgöras av denuntiation eller registrering.

1.2 Problemformulering

Den som lånar ut ett belopp mot säkerhet i panträtt har i allmänhet ett förhållandevis gott

skydd mot kreditförluster. Den som inte själv innehar pantegendomen med besittningsrätt,

utan måste lita på att den som innehar egendomen inte lämnar ut den till gäldenären eller

                                                
4 Jmf Handelsbalk (HB) 10:8.
5 Jmf HB 10:1.
6 Håstad, Sakrätt s. 130.
7 Håstad, s. 318.
8 Jmf Lag (1914:45) om kommission 31§.
9 Jmf Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst.
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någon annan eller på annat sätt avhänder sig egendomen, löper eventuellt större risk att lida

rättsförluster. Uttryckt på ett annorlunda vis kan man säga att en denuntiationspanthavare

löper större risk än en besittningspanthavare. Med rättsförlust avses här inte att risken för

kreditförlust ökar men att för det fallet att gäldenären inte betalar sin skuld, borgenären inte

kan gottgöra sig ur pantegendomen.

1.3 Syfte

Mitt syfte är att analysera de risker en denuntiationspanthavare utsätter sig för jämfört med

de risker en panthavare med besittning till pantegendomen utsätter sig för.

1.4 Avgränsningar

En del av problematiken kring är att vissa typer av pantobjekt kan inte besittas. En förut-

sättning för att man skall kunna vara panthavare är då att man litar till rättsverkningar av

denuntiation. Så är till exempel fallet med pantsättning av enkla fordringar och enkla skul-

debrev. Sakrättsligt skydd för panthavare som har pant i sådana fordringar och skuldebrev

kan inte uppnås genom tradition. Problem kring den typen av pantsättning kommer inte att

uppmärksammas i denna uppsats. Jag kommer istället att behandla de risker som uppstår

för en panthavare som är denuntiationspanthavare till ett pantobjekt som kan besittas.

Vidare kommer jag i denna uppsats endast att ta hänsyn till svensk rätt.

1.5 Metod

1.5.1 Förhållningssätt till rätten

Jag har här för avsikt att kort utveckla mitt förhållningssätt till rätten. Jag ser på rätten som

uteslutande ett hjälpmedel för människor att uppnå vissa mål. Jag ser också rätten som

skapad för detta ändamål. Det innebär att rätt inte existerar oberoende av människan. Na-

turrätt är följaktligen ett begrepp utan anknytning till verkligheten.10 Om rätt skulle finnas

oberoende av människan så skulle det också finnas absoluta värden. Det gör det enligt min

                                                
10 Med det avses de naturättsliga resonemang som tar sin utgångspunkt i tron att det finns en moralisk ordning i

världen som är skapad av någon annan än människan. Jmf Lübcke mfl s. 387.
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mening inte. Värden kan endast observeras när en företeelse relateras till en annan företeel-

se.

Ett visst antal svenska kronor har samma värde som ett visst antal amerikanska dollar, eller

ett visst antal svenska kronor har samma värde som ett visst antal liter mjölk. En svensk

krona är dock inte värd någonting så länge den inte kan relateras till något annat. Ett betal-

ningsmedel, som ju svenska kronor är, kan dock vara ett hjälpmedel för att någonting annat

skall fungera, till exempel samhällsekonomin. På samma sätt har rätten inget värde obero-

ende av det samhälle som rätten verkar i; rätten har inget egenvärde. Rätten har däremot ett

värde för samhället. Rätten är ett medel som kan användas för att nå vissa mål. Dessa mål

kan vara till exempel social och ekonomisk trygghet, mål som vi värdesätter. Därmed inte

sagt att dessa mål har något värde i sig. De har bara värde i förhållande till till exempel

människors överlevnad. I detta ljus bör man, enligt min mening, se det regelverk av rättsliga

normer som omger människor.

1.5.2 Rättsvetenskapligt tillvägagångssätt

Med rättsvetenskapligt tillvägagångssätt menar jag det tillvägagångssätt som leder fram till

att ett visst juridiskt problem får en viss lösning; i mitt fall att reda ut riskerna med viss typ

av pantsättning. Det tillvägagångssättet blir beroende av mitt förhållningssätt till juridik i

allmänhet. Vad gäller argumentationssättet för hur ett visst juridiskt problem skall lösas

skulle man förstås kunna anföra att argumentationen bör ta sin utgångspunkt i ett resone-

mang angående vilket utfall som bäst gynnar samhället. Det skulle innebära någon form av

konsekvensteoretiskt resonemang där kollektivets intressen skall vägas mot enskilda indivi-

ders intressen. Nackdelen med att anföra sådana argument för lösningen av ett visst fall är

att det antagligen inte innebär att den dömande makten skulle acceptera resonemanget och

döma därefter.

Vad gäller olika metoder för lagtolkning, klassiska och mer moderna, så kan jag inte ur-

skilja någon som mer använd än någon annan av Högsta domstolen. Lagen är en samling

regler och hur de reglerna skall tolkas vet vi inte, förutom att då något är oklart så faller

domstolen i allmänhet tillbaka på förarbeten. Det är klart att det reser vissa problem att inte

säkert veta vilken tolkningsmetod som skall användas när tolkning krävs, men å andra sidan
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får det nog betecknas som en utopi att åstadkomma ett system för lagtolkning med univer-

sell giltighet.

Mitt tillvägagångssätt för att lösa problem som kräver tolkning av rättsregler blir således att

jämföra med förarbeten till relevanta lagregler kompletterat med jämförelser med utfallet i

tidigare rättsfall. Detta gör jag på grund av att jag inte tänker argumentera för att ett pro-

blem skall lösas på något annat sätt än det jag tror att en domstol också skulle komma fram

till.

1.5.3 Arbetets disposition

Arbetet disponeras på följande sätt. Efter inledningskapitlet redogör jag i ett referensrams-

kapitel för de mest grundläggande reglerna kring pantsättning där panthavaren inte har be-

sittning till pantegendomen. Systematiken i referensramskapitlet bygger på att jag behandlar

ett antal lagrum var för sig. Detta skiljer sig från den fortsatta framställningen i därpå följan-

de kapitel. Jag kommer i analyskapitlet istället att dela in analysen efter vilka karakteristika

de olika pantsättningsformerna har. I analysen utgår jag alltså ifrån exempelvis vilka pro-

blem som möter en panthavare i överhypotek eller någon som har pant som innehas av

tredje man. Analysdelen är med andra ord indelad utgående från pantsättningsformernas

karakteristika istället för lagrumsindelad. I vissa fall sammanfaller de båda indelningssyste-

men. Detta beror på att vissa lagrum uteslutande behandlar viss typ av pantsättning.

Jag avslutar sedan uppsatsen med en kort sammanställning över de risker jag tidigare ana-

lyserat. Sammanställningen innefattar även vissa dragna slutsatser.
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2 Referensram

2.1 Kort om panträtt

Panträtt är en säkerhetsrätt avsedd att säkerställa fullgörandet av ett anspråk som borgenär

har mot gäldenär. Förutom att detta anspråk är obligationsrättsligt förpliktande för gälde-

nären kan det också vara skyddat på annat sätt, till exempel genom en borgensförbindelse.

Något mer utvecklat kan man se panträtt som ett medel för panthavaren att skydda sitt

anspråk mot pantsättarens övriga borgenärer.

Ett sätt att karakterisera panträtt är att säga att det är en sakrättsligt skyddad rätt som ger

panthavaren befogenhet att, då en viss förpliktelse inte fullgörs, med förmånsrätt tillgodo-

göra sig dennas värde ur den pantsatta egendomen.11 Det är emellertid inte så att pantha-

varen alltid har befogenhet att realisera panten på egen hand. För till exempel panträtt i fast

egendom, skepp och luftfartyg är panthavaren hänvisad till exekutiv myndighet för realisa-

tion av panten.12 Vid handpant förhåller det sig dock i allmänhet så att panthavaren själv

kan realisera pantegendomen. Eftersom panthavaren inte behöver vända sig till offentliga

myndigheter för exekution kan man säga att handpanträtt är ett slags privat exekutionsin-

strument.13 Med handpant förstås panträtt i, förutom objekt som kan besittas fysiskt, också

en mängd pantsättbara rättigheter som inte jämställs med fast egendom.14

En annan fråga är vad som överhuvudtaget kan pantsättas. Man kan tycka att det borde

vara klart att fysiska ting i allmänhet kan pantsättas. Frågan är då om ting utan nämnvärt

realiserbart ekonomiskt värde kan pantsättas.15 Det kan röra sig om personliga brev, foto-

grafier eller något liknande som endast har ett affektionsvärde. Problemet ligger i att man

som panthavare skall kunna gottgöra sig ur panten för det fall prestationen från pantsättaren

uteblir. Om pantegendomen inte besitter något värde kan panthavaren inte realisera pant-

egendomen. Säkerhetsrätten blir i det fallet snarast en kvarhållningsrätt, en detentionsrätt.

                                                
11 Walin s. 15.
12 Walin s. 16.
13 Bergström s. 71.
14 Walin s. 16.
15 Håstad s. 285.
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Panträtt innebär att panthavaren har den, juridiskt sett, bästa säkerheten för en fordran

eftersom den ger panthavaren förmånsrätt i pantobjektet intill ett värde motsvarande gälde-

närens uteblivna prestation.16 Av 4 § Förmånsrättslagen (FRL) framgår panthavarens ställ-

ning i förhållande till övriga borgenärer med eventuella andra förmånsrätter. Andra för-

månsrätter får således vika för panträtten, däribland företagshypotek och statens fordran

för skatter.17

Panthavaren har alltså, rättsligt sett, en starkt skyddad rätt gentemot pantsättarens övriga

borgenärer. Panthavaren kan dock i vissa fall tvingas se sin pant realiserad exekutivt. Detta

kan bli fallet då panten häftar för en ännu inte förfallen fordran och någon annan av pant-

sättarens borgenärer begär panten utmätt. En förutsättning för detta är dock att panthava-

ren kan erhålla full betalning.18

2.1.1 Det så kallade sakrättsliga momentet

För att panthavaren skall kunna njuta säkerhetsrätten krävs att pantsättningen uppfyller

lagens formkrav för giltighet. Pantsättningen måste uppnå sakrättslig verkan. Före denna

tidpunkt är pantsättningen endast obligationsrättsligt giltig. Den är alltså förvisso förpliktan-

de parterna emellan men i händelse av att pantsättarens rättshandlingsförmåga beträffande

pantegendomen upphör, så kommer pantsättningen i sakrättsligt hänseende aldrig att äga

rum. Detta kan inträffa vid pantsättarens konkurs eller om utmätning för pantsättarens övri-

ga skulder företas i objektet som är avsett för pantsättning.19

Att pantsättningen har sakrättslig verkan innebär att egendomen är skyddad mot pantsät-

tarens övriga borgenärer i händelse av konkurs eller utmätning, samt att panthavaren kan

tillgodogöra sig pantegendomens värde för täckande av sin fordran. För att pantsättningen

skall anses ha sakrättslig verkan är det så kallade sakrättsliga momentet av betydelse. Det

sakrättsliga momentet är den enskilda händelse eller de samlade händelser vars inträffande

medför att pantsättningen får sakrättslig verkan.

                                                
16 Gärdfors m.fl. s. 137.
17 FRL 5, 11 §§.
18 Utsökningsbalk (UB) 8:11, 9:4.
19 Helander s.37 ff.
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Vid pantsättning av olika typer av pantobjekt kan det sakrättsliga momentet utgöras av

olika händelser. För det fall panten utgörs av en lös sak, till exempel en guldklocka, som

skall pantsättas hos en pantbank som säkerhet för ett lån hos pantbanken, utgörs det sak-

rättsliga momentet av att klockan överlämnas, traderas, till pantbanken. Om det för pant-

sättning avsedda objektet är en fastighet, utgörs det sakrättsliga momentet också av tradi-

tion, men i det här fallet är det inte fastigheten som överlämnas till panthavaren utan pant-

brev uttagna ur fastigheten.20 För viss värdefull lös egendom är det sakrättsliga momentet

registrering. Detta gäller för skepp och för luftfartyg.21 Det finns även möjlighet att pantsätta

patent. Detta sker genom registrering hos Patent och Registreringsverket (PRV).22 För det

fallet att man önskar pantsätta en aktiepost i ett avstämningsbolag är det även här registre-

ring som utgör det sakrättsliga momentet. Registrering sker i ett avstämningsregister.23

Det kan också vara så att det som skall pantsättas är egendom som innehas av annan än

endera de båda parterna i pantförhållandet och att tanken är att denne tredje man även

framgent skall inneha egendomen. I det fallet är det aldrig avsett att besittningen över egen-

domen skall flyttas och således kan det sakrättsliga momentet inte bestå av tradition. Sak-

rättslig fullbordan uppnås då istället genom att pantsättningen kungörs på vederbörligt vis.

Detta sker genom att tredje mannen underrättas, denuntieras, om att egendomen är pant-

satt. Denuntiationen kan göras av pantsättaren eller av panthavaren. I det senare fallet torde

det av bevisskäl vara lämpligast att förete någon form av skriftlig handling.24 Panthavaren

får genom detta förfarande samma förmånsrätt som besittningspanthavare skulle ha.25

2.1.2 Återvinning

En sakrättsligt fullbordad pantsättning kan återvinnas enligt konkurslagens regler om åter-

vinning.26 I vissa fall kan detta inträffa om kreditavtalet föregår pantsättningen. En säkerhet

som gäldenären överlämnat senare än tre månader före fristdagen och som inte var beting-

                                                
20 Jmf 6:e kap Jordabalk.
21 Jmf 3:2 Sjölagen och lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg.
22 Jmf 12 kap Patentlagen (1967:837).
23 Jmf Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
24 Håstad s. 294.
25 Lag 1936:88.
26 Jmf Welamson s. 65ff.
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ad vid skuldens uppkomst eller ej överlämnats utan dröjsmål efter skuldens uppkomst kan

återvinnas.27 Meningen med regeln att säkerhet som inte var betingad vid skuldförhållandets

uppkomst kan återvinnas är att överlåtelsen riskerar att gynna viss borgenär framför andra.

Om borgenären från början nöjde sig med gäldenärens betalningsförmåga eller annan sä-

kerhet, kanske borgen, skall han inte vid ett senare tillfälle, till exempel inför en utmätnings-

situation hos gäldenären, kunna tillskansa sig fördelar gentemot övriga borgenärer.

Verkningarna av KL 4:12 sträcker sig alltså endast tre månader bakåt i tiden från fristdagen

räknat. KL 4:5 innehåller ingen fixerad tidsgräns. Den har verkanskraft längre bakåt i tiden

men har också ett betydligt snävare tillämpningsområde. Den innehåller ett otillbörlighets-

rekvisit, ett ondtrosrekvisit och ett insolvensrekvisit. Detta innebär att viss borgenär skall ha

gynnats på andras bekostnad på ett otillbörligt sätt, att borgenären kände till förhållandenas

rätta natur och att gäldenären genom transaktionen eller i förening med andra transaktioner

blev insolvent.28 Samtliga rekvisit skall vara uppfyllda för att rättshandlingen skall kunna

återvinnas.

2.2 Panträtt utan besittning

Då den fortsatta framställningen kommer att ägnas åt problematiken kring de ytterligare

risker en panthavare utan besittning till pantegendomen utsätter sig för i förhållande till den

som kan lita till besittning, kommer jag i det följande att redogöra för de lagrum som knyter

an till panträtt utan besittning. Det finns inte ett regelverk som uttömmande reglerar panträtt

utan besittning, utan relevanta lagregler återfinns i ett antal författningar.

2.2.1 Handelsbalken 10 kap

Handelsbalkens tionde kapitel innehåller de mest grundläggande reglerna för pantsättning.

1§ reglerar pantsättningen, 2§ realisation, 3 och 4§§ vårdansvaret, 6§ återpantsättning och

7§ reglerar pantobjektet där skepp, skeppsbygge och luftfartyg inte kan pantsättas enligt

reglerna i HB. Frågan är då vad som kan pantsättas enligt HB. 1§ nämner uttryckligen lö-

söre, men det råder ingen tvekan om att även annan lös egendom kan pantsättas enligt

                                                
27 Konkurslag (1987:672) 4:12.
28 Welamson s. 75ff.



13

HB.29 HB anses även analogt tillämplig på pantsättning av rättigheter. Den praktiska effek-

ten av det torde dock ha minskat avsevärt redan genom tillkomsten av Skuldebrevslagen

och numera även genom lagen om kontoföring av finansiella instrument. Även i patentlagen

har det införts regler om pantsättning av patent.30 Den enda regel i  HB som direkt anknyter

till problematiken kring vilka risker en denuntiationspanthavare utsätter sig för är HB 10:6.

10:6 Vill någon sätta ut till annan den pant, som han i händer haver; säge då först

ägaren därom till, eller, där han ej när är, give det rätten eller Konungens befall-

ningshavande tillkänna, och sätte panten ej högre ut, eller med andra villkor, än den

hos honom häftar före, eller böte en sjätte del av pantens värde, och skadan åter.

Nekar någon emot bättre vetande, till den pant han emottagit haver [;böte hälften av

det panten värd är].

Regeln behandlar återpantsättning.31 Med återpantsättning förstås att gäldenären G, som

säkerhet för en skuld till borgenären B, pantsätter en lös sak, anta en cykel. Därefter pant-

sätter B sin panträtt i cykeln till X för en skuld som B har till X. B, panthavaren, lösgör

alltså panträtten från den fordran som B har gentemot G och pantsätter själva panträtten i

cykeln till X. Detta skall skiljas från rediskontering. Rediskontering innebär att B i det

aktuella fallet, till X, pantsätter såväl sin fordran hos G som den därtill knutna panträtten.

Regeln i HB 10:6 är dispositiv. Om inget annat avtalats kan B alltså i allmänhet pantsätta sin

panträtt med eller utan samtidigt förfogande över huvudfordran till X.32 Det är emellertid

inte alltid så. Här kommer distinktionen mellan återpantsättning och rediskontering in. Re-

diskontering är möjlig oavsett vad som är det underliggande pantobjektet. Det kan vara en

klocka eller en aktiepost, som pantsätts genom tradition. Det kan också vara en fastighet

som pantsätts genom att pantbrev överlämnas. Återpantsättning kan däremot inte ske när

det underliggande pantobjektet utgörs av till exempel en fastighet eller ett patent och där ju

panträtten symboliseras av pantbrev respektive registrering.33

                                                
29 Lennander s. 34-35.
30 Patentlag (1967:837) 12 kap.
31 Begreppet är inte entydigt. Walin s. 51.
32 Lennander s. 153 ff.
33 Walin s. 52. Jmf dock redogörelsen i det finstilta för uppfattningar företrädda av Håstad respektive Lennander.
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2.2.2 Lag 1936:88 om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man

Lagen om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man innehåller endast en

paragraf, varför jag finner det lämpligt att återge den i sin helhet.

Vad i lag är stagdat om rätt för den som har lös pant i händer att därur njuta betal-

ning skall gälla även där lös egendom, vari panträtt är utfäst, innehaves av tredje

man, och denne om utfästelsen underrättats av pantsättaren, eller ock panthavaren

hos tredje mannen företett skriftlig handling som visar att panträtt blivit utfäst. Av-

ser pantutfästelsen ett pantbrev och har panthavaren underrättat tredje mannen om

utfästelsen skriftligen eller på annat från bevissynpunkt likvärdigt sätt är dock pant-

havarens rätt skyddad, även om han inte har företett handling som visar att panträtt

utfästs.

Avsikten med lagen är som synes att panthavare efter vederbörlig denuntiation skall kunna

åtnjuta samma sakrättsliga skydd som panthavare som besitter pantobjektet.34 Den mest

slående skillnaden mellan situationerna som regleras i HB 10:6 respektive i lagen om pant-

sättning av lös egendom som innehaves av tredje man är förstås att det vid tillämpning av

det förstnämnda lagrummet är så att pantobjektet först befinner sig i panthavarens besittning

för att senare traderas vidare till ny panthavare. I det senare fallet är det istället så att pant-

objektet inte innehafts av panthavaren innan någon annan får besittningen av det.

Sinnebilden för lagens tillämpningsområde är tydligen en person, G, som behöver låna

pengar och händelsevis har en motorbåt upplagd hos ett varv eller annan därför avsedd

anrättning.35 Som säkerhet för sin skuld upplåter han därför panträtt i sin båt till borgenären,

B. Detta sker genom att G denuntierar förvaltaren, X, det vill säga varvet eller den inrätt-

ning där båten är upplagd. Ett alternativ till att G meddelar X är att B företer ett skriftligt

dokument som visar att panträtt i båten tillhör B. Som jag senare skall försöka visa kan

man säkert tänka sig ett större användningsområde för lagen än belåning av motorbåtar

som är upplagda för vinterförvaring.

                                                
34 Håstad s. 294.
35 Jensen s. 115, Håstad s. 295.
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2.2.3 Skuldebrevslagen

Även fordringar i vid bemärkelse kan pantsättas. Detta gäller alltså enkla fordringar, såsom

vid factoring, men även de fordringar där skuldebrevslagen är direkt tillämplig, löpande och

enkla skuldebrev. Lagen är vidare tillämplig på överlåtelser och pantsättning av aktier och

andelar i ekonomiska föreningar genom att regler införts i aktiebolagslagen och lagen om

ekonomiska föreningar.36 31§ skuldebrevslagen säger följande.

31§ Överlåter någon enkelt skuldebrev, vare överlåtelsen ej gällande mot hans bor-

genärer, med mindre gäldenären om åtgärden underrättats av överlåtaren eller den

till vilken överlåtelsen skett; innebar överlåtelsen gåva, gälle om dess verkan vad

därom är särskilt stadgat.

Varder enkelt skuldebrev överlåtet till flere, gälle tidigare överlåtelse framför sena-

re; dock äge den senare överlåtelsen företräde, där den tidigare än den andra med-

delats gäldenären på sätt nu är sagt och förvärvaren då var i god tro.

[…]

31§ skuldebrevslagen anger grundprincipen för överlåtande av enkla skuldebrev; för att en

överlåtelse av ett skuldebrev skall vara sakrättsligt skyddad krävs det att gäldenären är

underrättad. Detta skall läsas i ljuset av 10§ samma lag.

10§ Vad som i denna lag sägs om överlåtelse av skuldebrev gälle ock i fråga om

pantsättning av dylik handling.

Denuntiation kan utövas av antingen överlåtaren eller av den till vilken överlåtelsen sker.

Man kan notera att det enligt skuldebrevslagen inte finns något formkrav för underrättelse

till gäldenären när det är den som överlåtelsen skett till som underrättar, respektive under-

rättelse till ursprunglige pantsättaren görs av nye panthavaren. Lagen om pantsättning av lös

egendom som innehaves av tredje man ställer däremot det formkravet att nye panthavaren

skall förete skriftlig handling.

Vad gäller löpande skuldebrev så kan de också pantsättas. Eftersom löpande skuldebrev

typiskt sett är avsedda för omsättning på marknaden  så framstår det som naturligt att de

                                                
36 Aktiebolagslag (1975:1385) 3:6, Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 5:5.
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också kan pantsättas. För att en överlåtelse skall ha sakrättsligt skydd mot överlåtarens

borgenärer krävs att skuldebrevet traderas. 37

2.2.4 Lag om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvar-bliva

1§ Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i säljarens vård

kvarbliva, att vad han tillhandlat sig skall fredas från utmätning för säljarens skuld

och i händelse av dennes konkurs från boets tillgångar avskiljas, upprätte skriftlig

avhandling om köpet med förteckning å de köpta persedlarna och vittnens under-

skrift. Han skall inom en vecka därefter i ortstidning inom den ort, där säljaren bor,

låta införa kungörelse om avhandlingen med uppgift om säljarens och köparens

namn och yrken, dagen då köpeavhandlingen blivit uppgjord samt köpeskillingens

belopp. Avhandlingen jämte bevis om att kungörelsen införts i ortstidning skall inom

åtta dagar från den dag då kungörelsen skedde ges in för registrering till kronofog-

demyndigheten i den region där egendomen finns.

3§ Är köpehandling så upprättad och behandlad, som i 1§ sägs, men inträffar ut-

mätning inom trettio dagar efter det avhandlingen gavs in till kronofogdemyndighe-

ten i det län där egendomen finns, eller försätts säljaren i konkurs efter ansökning,

som gjorts inom sagda tid, är den sålda egendomen ej fredad från att utmäts eller att

räknas till konkursboet. […]

Lag om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, härefter lösöre-

köplagen, nämner som synes inte pantsättning.38 Det den behandlar uttryckligen är överlå-

telse av lösöre. Det var ursprungligen osäkert huruvida lösöreköplagen var tillämplig endast

på omsättningsöverlåtelser eller endast säkerhetsöverlåtelser eller bådadera.39 Genom

rättsfall i början av förra århundradet har det fastslagits att lösöreköplagen är tillämplig på

både omsättningsöverlåtelser och säkerhetsöverlåtelser.40

Enligt Göranson har omsättningsöverlåtelser aldrig utgjort någon större del av antalet regi-

strerade köp.41 Den typ av överlåtelse som lagen har varit grund för har istället till övervä-

                                                
37 Lag (1936:81) om skuldebrev 22§.
38 SFS 1845:50 s.1.
39 Göranson s. 356.
40 NJA 1925 s. 130, omsättningsöverlåtelse, NJA 1912 s. 156, säkerhetsöverlåtelse.
41 Göranson s. 341. Se även diagrammet s. 340
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gande del varit säkerhetsöverlåtelser. En säkerhetsöverlåtelse är egentligen en förtäckt

pantförskrivning. Den som enligt köpavtalet är köpare är i själva verket borgenär till den

som enligt köpavtalet är säljare. Köpeskillingen motsvarar lånesumman. Om gäldenären

inte betalar tillbaka beloppet med ränta på utsatt tid kan borgenären kräva att få ut lösöret

av gäldenären.

Om antalet omsättningsöverlåtelser genom åren inte varit stort så för även lösöreköplagens

säkerhetsöverlåtelser en förhållandevis undanskymd tillvaro. Det finns nu, till skillnad från

hur fallet var under mitten av 1800-talet, möjlighet att finansiera näringsverksamhet genom

att upplåta hypotek i tillgångarna enligt lagen om företagshypotek.42 Därigenom saknas i

stort sett behov av förtäckt pantförskrivning i lösöreköplagens tappning för andra än pri-

vatpersoner. Säkerhetsöverlåtelse verkar inte heller vara särskilt vanligt förekommande ens

mellan privatpersoner. Under 1991 registrerades 133 lösöreköp i Sverige. Motsvarande

siffra för 1992 är 155.43 Statistiken säger dock ingenting om hur jämnt fördelat registrering-

arna är över landet eller hur många personer som står för de 133 respektive 155 registre-

ringarna. Det kan ju vara så att det finns personer som nyttjar lösöreköplagen frekvent,

antingen för belåning eller utlåning. Typiskt sett verkar det dock inte vara en alltför populär

upplåtelseform.

                                                
42 SFS 1984:649.
43 Rättsstatistisk Årsbok 1992 s. 186, 1993 s. 191.
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3 Analys av risker förknippade med panthavande utan be-

sittning

3.1 Inledning

I detta kapitel avser jag att försöka identifiera och ingående analysera de specifika risker

som är förknippade med att vara panthavare utan att ha besittning pantobjektet i förhållan-

de till om man som panthavare har det. Problematiken kommer alltså inte ha sin utgångs-

punkt i de risker som panthavande innebär i de fall då man av olika anledningar inte kan

besitta pantobjektet. Problem som är förknippade med att panthavaren inte kan ha besitt-

ning över pantegendomen kan till exempel vara att en kreditgivare som accepterar pantbrev

som säkerhet för sin fordran inte har besittning över fastigheten som pantbreven hör till.

Andra problem av den typen kan eventuellt vara risker kring panthavande av immateriella

tillgångar. Immateriella tillgångar kan överhuvudtaget vara svåra att handskas med. Det är

dock inte ett specifikt problem för panträtten.

De typer av risker som framför allt är intressanta i diskussionen är naturligtvis de som är

förknippade med frågan i vilken utsträckning panthavaren kan gottgöra sig ur panten vid

gäldenärens konkurs eller obestånd. Gäldenären kan till exempel komma på obestånd.

Även en panthavares obestånd kan i vissa fall ställa till problem för övriga panthavare. Så

kan bli fallet om pantobjektet innehas av en borgenär som råkar på obestånd. Om pantob-

jektet finns hos en person som inte är vare sig panthavare eller pantsättare utan en tredje

man, kan olika aspekter hos den personen bli intressanta att se närmare på. Det som, ur

panthavarsynvinkel, kan vara av intresse hos den tredje mannen kan vara hans eventuella

obestånd eller benägenhet i övrigt att på något sätt förfoga över pantegendomen på ett

sådant vis att panthavaren kan gå miste om sin panträtt.

Det kan även vara av intresse att utveckla vad som kan hända med själva pantobjektet och

dessa händelsers konsekvenser för panthavaren, beroende på vem som besitter panten.

Pantobjektet kan utgöras av vitt skilda ting. Pantobjektet kan till exempel utgöras av en

motorbåt. Det kan i så fall ha betydelse vem som besitter båten om den skulle löpa risk att

utsättas för något, till exempel stöld eller brand. Aktier kan också pantsättas. Aktiers värde

fluktuerar och värdet går inte endast uppåt utan värdet kan också gå nedåt. I en situation
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där panthavaren inte har omedelbar tillgång till aktierna, kan det eventuellt leda till ökad risk

för panthavaren.

Dispositionen är den följande. Jag har valt en problembaserad utgångspunkt, där jag be-

handlar varje problemområde för sig. Jag har alltså inte tänkt utgå ifrån de olika lagar som

jag tidigare kort behandlat. Viss överlappning kommer att ske då en del områden går in i

varandra. I vilken ordning man skall behandla problemområdena kan också diskuteras. En

möjlighet skulle vara att behandla de minst komplicerade först, för att sen ta de mer kom-

plicerade eller de mer oklara fallen. Ett problem med den ordningen är att jag på förhand

har svårt att avgöra vilka fall som är mindre problematiska.

Jag har istället tänkt mig en indelning där jag börjar med att behandla det fallet att pantha-

varen aldrig haft besittning av pantobjektet. Naturligtvis kan det ha varit så att den person

som nu är panthavare vid någon annan tidpunkt i historien haft besittning till den egendom

som nu är föremål för pantsättning. Det är inte det jag avser när jag skriver att panthavaren

aldrig har haft besittning, utan endast att han inte tidigare under detta pantförhållande haft

det. Det rör sig således om pantsättning enligt lagen om pantsättning av lös egendom som

innehaves av tredje man och pantsättning enligt lösöreköplagen. Även pantsättning av över-

hypotek faller in i den kategorin. Därefter kommer jag att behandla situationer där pantha-

varen först har besittning för att sedan fråntas den. De fall jag kommer behandla där är

återpantsättning och rediskontering.

3.2 Pantsättning av egendom som innehas av tredje man

Om någon vill pantsätta lös egendom som säkerhet för en skuld till en borgenär och finns

den lösa egendomen hos tredje man och är avsikten att egendomen skall fortsätta att vara i

tredje mans besittning, kan sakrättsligt skydd för pantsättningen uppnås genom iakttagande

reglerna i lagen om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man.

3.2.1 Panträttens uppkomst

3.2.1.1 Risker förknippade med denuntiationen

Redan det förhållandet att borgenären måste se till att tredje man blir denuntierad för att få

skydd mot gäldenärens borgenärer innebär förstås en förhöjd risk i förhållande till om giltig
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pantsättning hade kunnat uppnåtts till exempel genom att egendomen hade traderats till

borgenären/panthavaren. Risken är förhöjd för panthavaren såtillvida att det är fler perso-

ner inblandade i pantsättningen och att det ligger ett osäkerhetsmoment i det förhållandet att

tredje man skall underrättas om pantsättningen. Däremot behöver den förhöjda risken i det

avseendet inte alltid innebära att panthavaren kommer i ett sämre läge eftersom andra risker

kan elimineras. Det är fallet med vårdplikten som åligger den som besitter ett pantobjekt.44

Vissa risker tillkommer och andra faller bort vid den här typen av pantsättning. Man skulle

kunna säga att riskerna snarast förändras än höjs för panthavaren, men som jag avser att

visa så torde riskerna generellt sätt öka.

Lagen erkänner två sätt för panthavaren att få skydd mot gäldenärens/pantsättarens borge-

närer. Båda sätten kan erbjuda problem för panthavaren. Det första sättet innebär, som

tidigare nämnts, att pantsättaren meddelar den som innehar egendomen att den numer är

pantsatt som säkerhet för en viss fordran. Problem som möter panthavaren i denna situation

är frågan om pantsättaren verkligen underrättar innehavaren av egendomen, tredje man, om

pantsättningsavtalet. Om så inte sker är pantsättningen inte fullbordad och panthavaren har

inget skydd mot pantsättarens borgenärer. Förvisso är pantsättaren genom avtalet obliga-

tionsrättsligt förpliktad att meddela innehavaren om pantsättningen, och om pantsättaren

inte gör det torde panthavaren kunna föra skadeståndsanspråk gentemot pantsättaren enligt

allmänna regler om inomobligatoriska skadestånd.

Att vara hänvisad till skadeståndsanspråk gentemot den person som man från början av-

krävde pantsäkerhet som villkor för att bevilja kredit kan te sig lite vanskligt. Det är vidare

inte helt oproblematiskt att argumentera för att skadestånd skall kunna utgå till panthavaren

eftersom han inte lider skada bara för att giltig pantsättning inte kommit till stånd. Pantha-

varen lider skada först då pantsättaren inte infriar sina förpliktelser enligt kreditavtalet. Att

panthavaren lidit skada torde vara ett krav för att skadestånd skall kunna krävas av pant-

sättaren. Däremot innebär det tvivelsutan en risk för att panthavaren skall lida skada om

giltig pantsättning inte ägt rum. Man kan förstås betrakta denna risk för skada som en ska-

da i sig, men det är inte säkert att det kan leda till skadestånd för pantsättaren.

                                                
44 HB 10:3, 10:4.
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Ett sätt att råda bot på problemet att pantsättaren kanske inte medverkar till pantsättningen

i den utsträckning som krävs, är att panthavaren begagnar sig av den i lagen givna möjlig-

heten att själv meddela innehavaren av egendomen. Han måste då uppvisa skriftlig handling

som visar att panträtt blivit utfäst. Riskmomenten för panthavaren är väl något färre här då

han i första hand har att lita till sig själv. Innehavaren kan inte vägra att medverka till giltig

pantsättning. Inte ens om innehavaren uttryckligen frånsäger sig ansvaret i förhållande till

panthavaren, kommer han ifrån pantupplåtelsen och dess följder för honom som består i att

han måste hålla reda på pantupplåtelsen och inte lämna ut panten till fel person.45 Att pant-

havaren själv denuntierar innehavaren kan alltså mycket väl innebära att ett riskmoment för

panthavaren undanröjs.

3.2.1.2 Pantsättaren försätts i konkurs innan panträtten fullbordats

Ett problem som kvarstår om panthavare och pantsättare har kommit överens om att det

pantsättaren som skall underrätta innehavaren är att det finns risk att giltig panträtt överhu-

vudtaget inte uppkommer. Så blir fallet om pantsättaren försätts i konkurs innan han un-

derrättat innehavaren av pantegendomen om pantsättningen. Pantsättningen är i det läget

inte sakrättsligt fullbordad.

3.2.1.3 Panträtten kan drabbas av återvinning

Ett annat problem för panthavaren som även det knyter an till pantsättarens denuntiation till

innehavaren av pantegendomen är att det finns risk att panthavaren får se sin panträtt åter-

vunnen till konkursgäldenärens/pantsättarens konkursbo. Detta innebär att giltig panträtt

förvisso uppkommer, men att den senare kommer att drabbas av återvinning. Så kan fallet

vara om det dröjer innan denuntiationen genomförs och pantsättaren under tiden kommer

på obestånd.46 Möjligheten finns då att borgenären ger sin kredit till gäldenären och sedan

får se sin panträtt återvunnen till gäldenärens konkursbo. Detta torde dock inte vara ett

problem specifikt för det fall att pantobjektet finns hos tredje man, utan det torde gälla

pantsättning generellt.

                                                
45 Walin s. 160.
46 KL 4:12.
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3.2.1.4 Panthavaren måste säkra bevisning om att pantsättning skett

En denuntiationspanthavare har större intresse än en besittningspanthavare av att kunna

bevisa att pantsättning skett. Anledningen till detta är att en denuntiationspanthavare som

inte kan bevisa att pantsättning skett inte har någon möjlighet att tillgodogöra sig pantens

värde vid utebliven prestation från pantsättarens sida. En besittningspanthavare har av na-

turliga skäl större möjlighet till det.

3.2.1.5 Det kan finnas äldre panträtt i objektet

En blivande besittningspanthavare behöver inte bekymra sig över frågeställningen huruvida

det finns äldre panträtt i det objekt han får i sin besittning, eftersom det sakrättsliga skyddet

för den äldre panträtten upphör genom att pantsättaren får besittning till pantobjektet. En

förutsättning för att det skall gälla är dock att den nya panthavaren befinner sig i god tro

angående att det inte finns någon äldre pantsättning. För denuntiationspanthavare finns där-

emot risken att pantobjektet redan är pantsatt till annan panthavare för annan fordran. Om

pantobjektet redan är pantsatt till annan panthavare så innebär det att den äldre panträtten

har företräde framför den yngre.47 Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att den nye

panthavaren går miste om sin panträtt, eftersom pantsättaren ju kan upplåta panträtt i över-

hypotek.48 Däremot kommer panthavaren i ett sämre läge än om panträtt inte varit upplåten

i pantobjektet tidigare.

För att undvika risken att en sakrättsligt fullbordad panträtt redan är upplåten i pantobjektet

bör denuntiationspanthavare kontrollera med innehavaren av egendomen att denne inte

redan tidigare blivit denuntierad av annan panthavare.

3.2.2 Panträttens bestånd

Med ”panträttens bestånd” avses det förhållandet att panthavaren kan på något sätt förlora

panträtten under den tid som pantavtalet löper. Man kan tänka sig ett antal scenarier där

panthavaren faktiskt kan förlora panträtten.

                                                
47 Analog tillämpning av HB 1:5.
48 Jmf. avsnitt 3.4.
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3.2.2.1 Vem kan underrätta innehavaren av pantegendomen att panträtten upp-

hört?

Principen vid pantsättning av egendom som innehas av tredje man är att det endast är pant-

havaren som har rätt att rättsligt förfoga över egendomen, förutom att den innehas av tredje

man. Detta innebär bland annat att det endast är panthavaren som med rättslig verkan kan

meddela tredje man att panträtten upphört. Panträtten upphör ju till exempel om gäldenären

reglerar sin skuld. Pantsättaren, däremot, har ingen rätt att meddela tredje man att panträt-

ten upphört. För det fall, pantsättaren gör det ändå så har meddelande ingen verkan. Pant-

sättningen löper forfarande trots pantsättarens meddelande. Tredje man måste förvissa sig

om att så är fallet genom att kontrollera med panthavaren.49

Detta kan låta betryggande för panthavarens del, fast hur fungerar det i praktiken? I ett av

Håstad kritiserat rättsfall hade en borgenär och en gäldenär omsatt ett lån med säkerhet i en

bostadsrätt.50 I målet rådde oklarhet om huruvida panträtten i bostadsrätten upphört att

gälla och ersatts av en annan, sämre prioriterad säkerhet, eller ej. Det väsentliga, ansåg

HD, var vad bostadsrättsföreningen fått veta eller haft skäl att utgå ifrån. I det aktuella fallet

pekade detta närmast på att det var fråga om en ny pantsättning, vilket medförde att den

tidigare pantsättningen upphörde, menade HD. Som synes verkar det inte vara så svårt att

förlora en panträtt i en bostadsrätt som man skulle kunna tänka sig. I alla fall kommer man

fram till det om man ställer sig en hypotetisk fråga; vad tror jag att panthavaren ville uppnå

när han och gäldenären omsatte lånet? Svaret borde bli att han antagligen inte ville bli av

med panträtten. Det var även ostridigt i målet att panthavaren inte uttryckligen meddelat

bostadsrättsföreningen att panträtten upphört.51

Det synes alltså som att man som panthavare kan förlora sin panträtt i viss egendom till

förmån för pantsättarens övriga borgenärer utan att ha haft för avsikt att pantavtalet skulle

upphöra. Följden av att förlora panträtten är att panthavaren inte längre har möjlighet att

gottgöra sig pantens värde för det fallet att gäldenären inte infriar sin förpliktelse.

                                                
49 Håstad s. 297.
50 NJA 1994 s. 668.
51 Håstad s. 297.
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Om man fortsätter detta resonemang kring att panthavaren eventuellt kan förlora panträtten

utan att själv underrätta innehavaren av pantegendomen att panträtten upphört uppenbarar

sig frågan vilka övriga risker finns det för panthavaren att förlora sin rätt? Det jag avser i

detta fallet är inte att panträtten upphör genom att pantsättningsavtalet sägs upp, utan sna-

rare att panthavaren förlorar sin rätt genom någon form av dubbeldispositionskonflikt.

Just i bostadsrättsfallet är läget lite speciellt eftersom avtal om överlåtelse av bostadsrätt är

formbundna.52 För att överlåtelseavtal skall vara giltigt krävs att det upprättas en skriftlig

handling som både köparen och säljaren undertecknar. Eventuellt skulle förhållandena

ändras om det istället rör sig om en lös sak, till exempel en motorbåt. Kan någon utomstå-

ende göra ett godtrosförvärv av pantobjektet? Klart är ju att så länge panträtten består har

vare sig pantsättaren eller innehavaren av motorbåten någon rätt att sälja båten. Kan båten

ändå på något sätt befrias från panthavarens rätt? Jämför figur 1.

                     2. Pantsättning

          1. Försäljningsuppdrag

          3. Denuntiation

          4. Försäljning

          Konflikt

Figur 1.

Om man jämför pantsättning av en båt med HD-fallet ovan, måste man ändå komma fram

till att bara det förhållandet att innehavaren av båten inte längre tror att den är pantsatt inte

automatiskt leder till att innehavaren får sälja båten. Med det menar jag att bara för inneha-

varen av båten får uppfattningen att båten inte längre är pantsatt så leder inte det nödvän-

digtvis till att panthavaren löper risk att se sitt pantobjekt avyttrat. Men om båten skulle

avyttras så skulle det onekligen leda till att panthavaren skulle få problem med att tillgodo-

                                                
52 Bostadsrättslag (1991:614) 6 kap 4§.

Båtägare

Mäklare

Köpare
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göra sig pantens värde. Man kan dock tänka sig situationer som leder fram till den möjlig-

heten. Först och främst kan det vara så att den som innehar båten är båtmäklare och i all-

mänhet har uppdraget att sälja de båtar han innehar.53 Om då denne mäklare är av uppfatt-

ningen att båten inte längre är pantsatt kan han ju mycket väl tänkas försöka sälja den.

Frågan är då om en försäljning av båten innebär att panthavarens panträtt upphör, eller

annorlunda uttryckt, om köparen förvärvar båten gravationsfri eller inte. Situationen är

snarlik en situation som skulle falla under godtrosförvärvslagen, såtillvida att det rör sig om

en dubbeldispositionskonflikt mellan köparen och någon som skulle förlora sin rätt om kö-

parens rätt skulle gå före.54 Låt vara att det i detta fall inte är äganderätt utan panträtt som

skulle gå förlorad. Mäklaren är i detta fall däremot behörig att sälja båten för pantsättarens

räkning. Godtrosförvärvslagen är därmed inte tillämplig på detta fall.55 Regler för att utröna

om köparen förvärvar båten gravationsfri får sökas på annat håll.

En utgångspunkt i analysen av huruvida panthavaren förlorar sitt sakrättsliga skydd då en

utomstående köpare förvärvar båten är att innehavaren av pantobjektet, mäklaren, innehar

båten i första hand för panthavarens räkning så länge pantsättningen består. Det sakrättsliga

skyddet upphör då för panthavaren i det ögonblick mäklaren innehar egendomen enbart för

ägarens räkning, vilket skulle vara fallet om mäklaren på något sätt skulle bibringats den

uppfattningen att pantsättningen inte längre ska gälla. Man kan fråga sig om det räcker med

att innehavaren tror att pantsättningen skall upphöra för att den också skall göra det. Vid en

jämförelse med rättsfallet ovan så verkar detta vara fallet, även om det i sig kan tyckas

märkligt. Situationen kan jämföras med en pantsättningssituation där panthavaren har be-

sittning till pantobjektet och lämnar tillbaka det, om än tillfälligtvis, till pantsättaren. Det kan

till exempel ske på grund av att pantobjektet behöver repareras eller underhållas. I det

ögonblick som pantobjektet i den situationen kommer i pantsättarens besittning upphör det

sakrättsliga skyddet för panthavaren.56 Om vi återvänder till situationen med mäklaren så

betyder det förhållandet att panthavaren förlorar sitt sakrättsliga skydd att en köpare kan

                                                
53 Jag har för mig att Galärbryggan mellan Strandvägen och Djurgården i Stockholm ägnar sig åt sådan verksamhet.
54 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.
55 Godtrosförvärvslagen 2§.
56 Walin s. 290.
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förvärva båten utan belastning av panträtten som ursprungligen var uttagen i båten. Anled-

ningen till att båten kan förvärvas gravationsfri är att pantsättningen inte längre är giltig,

sakrättsligt sett.

En annan frågeställning tar sin utgångspunkt i det förhållandet att pantsättaren förmodligen

får betalt för båten när mäklaren förmedlat försäljningen. Panthavaren skulle alltså inte lida

skada om han kunde få motsvarande säkerhet i betalningen som influtit från båten. Frågan

är således om den fordran som pantsättaren får på mäklaren på grund av betalning som

influtit för båten kan utgöra surrogat för båten, för panthavarens räkning. Utan att redogöra

i detalj för reglerna om surrogation så kan sägas att surrogationsprincipen i allmänhet kan

tillämpas när pantobjektet med eller mot panthavarens vilja förändras.57 Vad som måste tas

i beaktande innan man kan konstatera att panthavarens pant inte är i fara, är att surroga-

tionsprincipen rimligtvis bara kan tillämpas så länge de medel som influtit som betalning för

båten inte sammanblandas med mäklarens övriga förmögenhet på så vis att separationsrätt

inte skulle vara möjlig för pantsättaren i händelse av mäklarens konkurs. Mäklaren måste

uppfylla de krav som ställs i lagen om redovisningsmedel.58 Vidare kan inte panthavaren

ställa något krav mot mäklaren efter det att mäklaren redovisat medlen till pantsättaren.

Om förutsättningarna i tidigare stycke är uppfyllda så skulle det eventuellt vara möjligt för

panthavaren att bevara sin panträtt genom surrogation om det inte vore för att en mer

grundläggande förutsättning brustit. Tidigare skrev jag att det sakrättsliga skyddet för pant-

sättningen upphör i det ögonblick som mäklaren innehar båten för pantsättarens räkning

istället för för panthavarens räkning. Följden blir att eftersom panthavaren inte längre hade

en sakrättsligt skyddad panträtt i båten, kan han heller inte ha någon sakrättsligt skyddad

rätt till de medel som inflyter till mäklaren på grund av båtens försäljning.

Detta leder fram till nästa fråga. Vilken rätt kan den före detta panthavaren göra gällande?

Det som står till buds är skadestånd från den före detta innehavaren av pantegendomen. En

förutsättning för skadestånd är att innehavaren har lämnat ut pantegendomen till någon ut-

omstående i strid mot den denuntiation han fått.59 Även om det kan tyckas klart att inneha-

                                                
57 Walin s.258.
58 Lag (1944:181) om redovisningsmedel.
59 Håstad s. 295.
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varen brustit i sin plikt att inte lämna ut egendomen, behöver det inte vara så. Knyter man

an till det tidigare nämnda rättsfallet, NJA 1994 s.668, så borde slutsatsen bli att även om

panthavaren inte haft för avsikt att panträtten skall upphöra, så kan den göra det ändå.

Följden av det måste bli att innehavaren i så fall inte heller kan hållas skadeståndsskyldig

om han lämnat ut egendomen till annan än den förre panthavaren.

3.2.2.2 Konkurs hos pantsättaren

En annan frågeställning som möter panthavare som inte har besittning till pantegendomen är

om han måste bevaka sin panträtt ifall pantsättaren drabbas av konkurs eller av utmätning

där det inte är panthavaren själv som är utmätningsborgenär. Grundprincipen är att pantha-

vare inte skall behöva bevaka sin fordran för att få rätt till betalning ur panten.60 Detta gäller

oavsett om man har pant i fast eller lös egendom. Enligt lagen om pantsättning av lösöre

som innehaves av tredje man, skall den som har sådan panträtt ha samma rätt som pantha-

vare som har panten i besittning. Här föreligger inte någon förhöjd risk för att panthavaren

skall på något sätt förlora sin rätt så länge varken pantsättaren eller innehavaren av pant-

objektet uppträder svikligt. Nu förhåller det sig ju så att pantsättningen av panten inte ma-

nifesteras för utomstående på något sätt. Utomstående har ingen möjlighet att se att någon

pantsättning ägt rum. Det enda sättet att få kännedom torde vara att fråga de inblandade.

Den som är bara det minsta konspirationsteoretiskt lagd kan ju lätt tänka sig att pantsätta-

ren och innehavaren inte nämner för konkursförvaltaren att objektet som finns hos inneha-

varen är pantsatt. Låt vara att de kan dra på sig åtminstone skadeståndsanspråk från pant-

havaren när han väl upptäcker vad som hänt. När det händer kan ju mycket väl konkursen

vara avslutad och pantegendomen såld. Man kan ju tycka att detta kräver att de båda

uppträder svikligt, men man kan fråga sig om det måste vara så. Det är ju inte omöjligt att

både pantsättarens och innehavarens bokföring brinner upp eller annorledes förstörs i sam-

band med pantsättarens konkurs och att de båda har haft så pass omfattande affärer att de

inte utan hjälp av bokföringen kan minnas någon pantsättning. Det är inte så troligt kanske,

men inte omöjligt. Jag vet inte hur pass vanligt det är att bokföring brinner upp i samband

med konkurs, men det kan väl tänkas hända. Hur man än vrider och vänder på det så bör

                                                
60 KL 9:5.
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nog panthavaren, för att vara säker på sin rätt, inte släppa tillsynen över sina medkontra-

henter.

3.2.2.3 Risker då innehavaren av pantegendomen försatts i konkurs

En sista frågeställning gäller vad som händer med pantegendomen om innehavaren av pant-

egendomen går i konkurs eller drabbas av utmätning. Kan detta innebära en risk för pant-

havaren i någon hänseende? Grundprincipen är att i en konkurs ingår gäldenärens samtliga

tillgångar.61 Egendom som innehas av konkursgäldenären för annans räkning ingår således

inte i konkursboet. Det kan ju tyckas vara ganska självklart. Om det pantsatta utgör något

bestämbart, som en båt, är det nog en förhållandevis säker situation för panthavaren gent-

emot innehavarens borgenärer. Detta förutsätter dock att konkursgäldenären är hederlig

och påtalar att viss egendom endast innehas av honom men tillhör någon annan. Till syven-

de och sist blir det dock en bevisfråga vem som äger egendomen.62 Panthavaren skall inte

heller behöva bevaka sin rätt i konkursen, eftersom han inte har ett fordringsanspråk i kon-

kursboets förmögenhetsmassa. Han har överhuvudtaget inte något anspråk i konkursen.

Han har bara anspråk på ett objekt som inte skall ingå i konkursen.

Det kan dock i vissa fall vara svårt att bevisa huruvida egendom som finns hos konkursgäl-

denären tillhör denne eller någon annan.63 Kan situationen då bli annorlunda om pantob-

jektet istället är en mängd av någonting som inte är fysiskt skilt från innehavarens övriga

förmögenhet? Det skulle till exempel kunna röra sig om ett bestämt belopp pengar eller en

viss mängd spannmål i en silo blandat med annan spannmål. Specialitetsprincipen säger att

sakrätt endast kan avse individuellt bestämd egendom.64 Frågan är då i vilken utsträckning

panthavaren kan anses ha en sakrättsligt skyddad panträtt i egendom av den ovan nämnda

typen. Om vi börjar med pengarna så återfinns reglerna i lagen om redovisningsmedel.65

Förutsättningarna för att kunna ha separationsrätt är att medlen emottagits för huvudman-

nens räkning med skyldighet att redovisa medlen och att de hållits åtskilda från innehava-

                                                
61 KL 3:3.
62 Jmf KL 4:18.
63 Håstad s. 144.
64 Håstad s. 152.
65 Lag (1944:181) om redovisningsmedel.
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rens övriga förmögenhet. Om pantsättaren har deponerat en summa pengar och innehava-

ren inte håller beloppet skilt från sin övriga förmögenhet, kan pantsättaren inte ha separa-

tionsrätt till pengarna i händelse av innehavarens konkurs, och således kan panthavarens

panträtt inte upprätthållas. Förhållandet liknar snarare ett försträckningsavtal mellan pant-

sättaren och innehavaren av pengarna. Pantsättning av den fordringen är naturligtvis inte

omöjlig, men rättsförhållanden i det fallet kommer inte att utredas i denna uppsats.66

Vad gäller möjligheterna att ha separationsrätt i till exempel spannmål ser det något ljusare

ut för den som deponerar och även för den som har panträtt i det deponerade. Detta gäller

åtminstone i de fall då man kan tillämpa kommissionslagen67 på förhållandet mellan den som

deponerar, pantsättaren, och den som innehar egendomen, tredje man. Enligt 53§ 1 st

kommissionslagen har huvudmannen separationsrätt till gods överlämnat för försäljning till

dess att äganderätten övergått till tredje man eller kommissionären själv inträtt som köpare.

Om man kan tillämpa kommissionslagen för fall där det endast är fråga om deposition och

inte försäljning är väl något tveksamt. Enligt ett rättsfall kan dock i vissa fall den som depo-

nerar något generiskt bestämt, här spannmål, ha separationsrätt i innehavarens konkurs.68

Förutsättningarna i fallet var dock något speciella. Depositarien hade förfoganderätt över

spannmålen endast så länge som han lämnade kvar så mycket spannmål som han mottagit

från deponenten. Vidare anförde HD att den inlämnade mängden hela tiden funnits kvar hos

depositarien, att det var ostridigt att sammanblandningen skett av praktiska skäl, att avtalet

skulle bedömas som deposition, att det var fråga om fungibel egendom och att den depo-

nerade spannmålen efter sammanblandningen med gäldenärens spannmål kommit att ingå i

en tydligt särskiljbar förmögenhetsmassa.69

Det bör dock framhållas att det nog är något vanskligt att acceptera panträtt i generiskt

bestämd egendom som innehas av tredje man, särskilt om man som panthavare inte kan

vara säker på att sammanblandning inte sker med innehavarens övriga egendom. För övrigt

borde man kunna dra slutsatsen att för de fall pantsättaren inte kan ha separationsrätt så

                                                
66 Jmf syftet och avgränsningarna.
67 SFS 1914:45.
68 NJA 1994 s. 506.
69 Håstad s. 175.
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kan inte heller panthavaren ha panträtt enligt lagen om pantsättning av lös egendom som

innehaves av tredje man. Ifall pantsättaren överför någonting till tredje man, som pantsätta-

ren inte kan ha separationsrätt till, och på något sätt vill pantsätta det överlämnade, så är

han nog hänvisad till att pantsätta sin fordran på tredje man till panthavaren. Pantobjektet är

då inte längre det som innehas av tredje man utan istället pantsättarens fordran.

3.3 Pantsättning där pantegendomen blir kvar hos pantsättaren

I det följande skall jag försöka analysera de risker som uppstår för panthavare när han

accepterar panträtt i egendom som inte lämnar pantsättaren. Pantsättaren har alltså i denna

situation fortfarande besittning till egendomen.

Precis som i förra avdelningen rör det sig om pantegendom som aldrig varit i panthavarens

besittning. Eftersom svensk rätt intar en restriktiv hållning till den här sortens pantsättning,

eller med andra ord, den är inte möjlig, så är man hänvisad till förtäckta åtgärder om man

vill uppnå resultat som motsvarar pantsättning där pantegendomen stannar hos pantsättaren.

Tillvägagångssättet är att den tilltänkte pantsättaren säljer viss egendom till den tilltänkte

panthavaren utan att egendomen för den skull traderas från säljare till köpare. Det sakrätts-

liga momentet uppnås istället genom att registrering av köpet sker enligt lösöreköplagen.

Det egentliga skeendet är alltså att säljaren lånar en summa pengar av köparen och köpa-

ren får som säkerhet för sin kredit äganderätten till det köpta godset.

Vad gäller identifiering och analys av de risker som möter panthavaren i denna situation så

kommer jag att följa uppdelningen från föregående avsnitt. Jag kommer först behandla ris-

ker vid panträttens uppkomst och därefter risker avseende panträttens bestånd.

Formellt sett sker alltså ingen pantsättning på det nyss beskrivna sättet. Jag kommer ändå i

detta avsnitt att kalla förhållandet för pantsättning på grund av att det är den verkliga inne-

börden av den åtgärd som beskrivs. På grund av att den här typen av pantsättning har väl-

digt liten praktisk betydelse, så kommer den att behandlas något styvmoderligt.
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3.3.1 Panträttens uppkomst

Som jag nämnt tidigare avser jag med risker vid panträttens uppkomst de risker för pant-

havaren som är förknippad med det förhållandet att giltig panträtt kanske överhuvudtaget

inte uppstår.

En uppenbar risk som en panthavare i denna situation måste beakta är att det tar 30 dagar

efter registrering innan sakrättsligt skydd uppkommer för en förtäckt pantsättning enligt

lösöreköplagen.70 Den lagstadgade väntetiden fungerar i praktiken som en återvinningsre-

gel, något liknande den som finns i 4:12 KL.71 Främst två saker skiljer dock reglerna i 3§

lösöreköplagen och 4:12 KL åt. För det första är regeln i lösöreköplagen ingen återvin-

ningsregel. Återvinning kan drabba en redan sakrättsligt skyddad rätt, medan regeln i 3§

lösöreköplagen anger att sakrättsligt skydd överhuvudtaget inte uppstår förrän efter 30

dagar. För det andra är regeln i 3§ lösöreköplagen mer långtgående eftersom den gäller

även om lösöreköpet avtalas och registreras samtidigt som betalning sker, alltså även om

pantsättningen sker samtidigt som försträckningen. Återvinning enligt 4:12 KL kan däremot,

i detta avseende, endast ske om säkerheten inte var betingad vid skuldens tillkomst eller

inte har överlämnats utan dröjsmål efter skulden tillkomst.

På grund av att det tar 30 dagar innan sakrättsligt skydd uppkommer för en sådan förtäckt

pantsättning, och att kringgående inte är möjlig så länge pantsättaren inte vill avvara pant-

objektet, så bör panthavaren vidta försiktighetsåtgärder för att minimera sin risk. Pantha-

varen bör inte betala lösöreköpet, eller annorlunda uttryckt, inte prestera lånevalutan, förrän

30 dagar löpt efter registrering.72 Jämför figur 2.

                 2. Registrering

          1. Försäljning/pantsättning

            3.köpeskilling/kredit
                                                
70 Lösöreköplagen 3§.
71 Mats Dahl i Karnov 1998/99, s. 533.
72 Håstad s. 322.
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Figur 2.

3.3.2 Panträttens bestånd

Som jag har skrivit tidigare i uppsatsen så är förtäckta pantsättningar enligt lösöreköplagen

inte något vanligt förekommande fenomen i Sverige. En av anledningarna torde vara att det

inte finns något större behov av en lösöreköplag i näringslivet efter tillkomsten av företags-

hypotekslagen. I princip har endast privatpersoner behov att använda sig av lösöreköpla-

gen. Att inte heller privatpersoner använder lagen i någon vidare utsträckning skulle kunna

bero på det förhållandet att det får anses vara en upplåtelseform som är förhållandevis ris-

kabel för panthavaren.

En risk för panthavaren ligger i problematiken kring vårdplikten. Grundläggande är att den

som innehar pant har vårdplikt vad gäller pantegendomen.73 I detta fall är den förtäckte

panthavaren inte panthavare i lagens mening, han är ägare till objektet. Han innehar inte

heller objektet. Den förtäckte panthavaren har följaktligen inte heller någon vårdplikt. Den

som istället har att vårda egendomen blir den som innehar den, den förtäckte pantsättaren.

Det innebär förstås att panthavarens risk i ett avseende minskar i och med att han ej står

risken för att pantobjektet skall förstöras. Som formell ägare står panthavaren å andra si-

dan risken för att egendomen skall minska i värde, på samma sätt som ägare normalt gör.

Vad gäller risken för att pantegendomen skall minska i värde så är inte den specifik för den

här sortens pantsättningar, utan den gäller panthavare generellt, eftersom panträtten är en

rätt att tillgodogöra sig pantobjektets värde i vissa fall.

Vad som däremot skulle kunna betecknas som mindre förmånligt för panthavaren hänger

samman med att den här formen av säkerhetsöverlåtelse bygger på att pantsättaren inte

skall släppa besittningen över egendomen. Anledningen till att pantsättaren inte skall släppa

besittningen är naturligtvis att han skall kunna bruka egendomen även efter pantsättningen. I

detta förhållande ligger ett problem för panthavaren. Vad gäller de flesta typer av egendom,

som jag kan tänka mig att man kan pantsätta på detta sätt, gäller att om de brukas så för-

                                                
73 HB 10:3.
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slits de och minskar följaktligen i värde. Många typer av egendom minskar i värde med

tiden även om man inte brukar dem, men detta brukar i allmänhet accentueras av att egen-

domen även brukas. Vad gäller till exempel bilar så minskar de i värde inte enbart genom

att de blir äldre utan en viktig faktor vid bestämmande av en bils värde är antalet körda

kilometrar. Den förtäckte panthavaren har alltså formellt sett blivit ägare till egendom som

antagligen kommer att minska i värde i större utsträckning än vad som varit fallet om egen-

domen hade förvarats hos panthavaren. Det innebär att pantobjektet den dag då pantavta-

let skall avslutas kommer att ha ett betydligt lägre värde än den dag då pantavtalet slöts.

Det förhållandet att pantobjektet minskar i värde skulle väl spela mindre roll om det rört sig

om en formlig pantsättning där avtalet upphör genom att gäldenären fullgör sin prestation

och borgenären, eller den som innehar pantegendomen, återställer panten. Detta gäller i alla

fall så länge kreditbeloppet täcks av pantens värde, eftersom det, vid ett ianspråktagande

av pantens värde, leder till att panthavaren kan få sin fordran täckt. I fallet med förtäckt

pantsättning enligt lösöreköplagen kan förhållandet mellan de båda parterna sluta på ett av

två sätt. Antingen tar panthavaren hand om pantegendomen eller så presterar pantsättaren

ett belopp motsvarande det han häftar i skuld för. Om det senare inträffar så finns väl inga

problem för panthavaren. Om däremot det första inträffar så kommer panthavaren få pant-

egendom i besittning som eventuellt är avsevärt mindre värd än den var vid den tidpunkten

då pantavtalet slöts. Detta förhållande utgör en risk för panthavaren i en lösöreköpsituation

i större utsträckning än för panthavare i andra fall, eftersom man kan förvänta sig en större

värdeminskning hos pantobjektet vid pantsättning enligt lösöreköplagen än vid formlig pant-

sättning.

En annan aspekt av problematiken kring förtäckt pantsättning enligt lösöreköplagen är att

det innebär viss risk i sig att låta pantegendomen finnas hos pantsättaren. Det finns alltid risk

att pantsättaren på något sätt frånhänder sig den egendom som han har besittning till. Man

skall väl i och för sig inte utgå ifrån att den som begagnar möjligheten att skaffa sig kredit

genom att förfara på sätt angivet i lösöreköplagen med automatik är benägen att missbruka

det förtroende han fått av panthavaren. Risken finns dock att han gör det.

Frågan gäller i så fall i vilken utsträckning någon utomstående kan förvärva rätten till egen-

domen, det vill säga rätten till den egendom som kan beskrivas som pantegendom men som
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egentligen ägs av den förtäckte panthavaren. Om någon utomstående skall kunna förvärva

äganderätten till det objekt som finns hos pantsättaren utan medverkan av panthavaren så

sker det genom ett godtrosförvärv. För den här typen av godtrosförvärv tillämpas lagen om

godtrosförvärv av lösöre. Rekvisiten i lagens 2§, att förvärvet skett från den som hade ob-

jektet i sin besittning men inte var ägare till det eller behörig att förfoga över den på det sätt

som skett, är uppfyllda. Förutsatt att rekvisiten i 2§ är uppfyllda och att förvärvaren anses

vara i god tro så blir förvärvaren ägare till objektet.

Huruvida förvärvaren kan anses vara i god tro är en fråga för sig som jag inte tänker ge mig

djupare in i. Jag vill dock trycka på en aspekt av god troskravet som jag finner relevant.

Vid vissa typer av egendom är det svårare än vid andra att vara i god tro om vem som är

ägare till egendomen. Medan det mesta lösöre som kan pantsättas ofta har svårbestämt

ursprung så har till exempel fordon ett register där det står vem som är registrerad ägare till

visst fordon.74 Bilregistret avgör inte frågan vem som äger ett fordon men registret påverkar

möjligheterna att hävda att man var i god tro angående vem som var ägare till visst fordon

då man förvärvade det. Bilregistret kan i detta hänseende tjäna till att minska panthavarens

risk för att någon utomstående skall kunna förvärva pantobjektet. För de typer av lösöre

som inte är registrerade är det på motsvarande sätt mer riskfyllt för en förtäckt panthavare

att acceptera sådan pantsäkerhet. Landets tingsrätter håller förvisso register över registre-

rade lösöreköp.75 Den vetgirige har alltså att kontrollera med samtliga tingsrätter huruvida

det sålda objektet är registrerat enligt lösöreköplagen. Jag tänker inte uttala mig om var

gränsen för när en förvärvare kan anses vara i god tro går. Jag konstaterar endast att det

för vissa typer av egendom finns särskilda register, medan det för andra typer av egendom

inte gör det.

En ytterligare aspekt av förtäckt pantsättning enligt lösöreköplagen är frågan om pantsätta-

ren ytterligare en gång kan pantsätta det redan pantsatta objektet. Man kan ju föreställa sig

att pantsättaren, eftersom han forfarande har besittning över pantobjektet, kan pantsätta

objektet. Om detta sker genom formlig pantsättning där det sakrättsliga skyddet för pant-

rätten uppkommer genom tradition av objektet kan panträtten godtrosförvärvas på samma

                                                
74 Jmf Bilregisterkungörelse (1972:599) 10 och 51§§.
75 Mats Dahl i Karnov s. 532.
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sätt som äganderätten till objektet kan godtrosförvärvas.76 Resonemanget om begränsade

möjligheter att godtrosförvärva registrerade fordon är tillämpligt även i denna situation.

3.4 Pantsättning av överhypotek

När en gäldenär pantsätter viss egendom som säkerhet för sin skuld till borgenären torde

det vara vanligt att den pantsatta egendomens värde överstiger fordringens belopp. Det

övervärde som utgörs av skillnaden mellan fordringens belopp och pantobjektets värde

kallas i allmänhet för överhypotek.77 Vad gäller pantbrevs övervärde så benämns de ägar-

hypotek.78 Överhypoteket tillhör pantsättaren. Det förhållandet för med sig att om pantha-

varen till exempel nödgas realisera panten så är panthavaren redovisningsskyldig för det

belopp som blir över efter att panthavaren fått sin fordran och kostnader förknippade med

realisationen täckta. Avtal som inskränker pantsättarens rätt till överhypoteket är utan ver-

kan.79 Pantsättaren kan utnyttja överhypotekets värde som säkerhet genom en ny pantsätt-

ning, så kallad sekundärpantssättning. Pantobjektet stannar dock kvar hos den förste pant-

havaren som nu benämns primärpanthavare. Den som har panträtt i överhypoteket be-

nämns sekundärpanthavare. Sekundärpantsättning av lös egendom fullbordas genom att

sekundärpanthavaren denuntierar primärpanthavaren om sekundärpantsättningen. Denunti-

ationen sker enligt bestämmelserna i 1936 års lag om pantsättning av lös egendom som

innehaves av tredje man. Jämför figur 3.

       1. Pantsättning

            3. Denuntiation
                   2. Pantsättning
                    av överhypotek

Figur 3.
                                                
76 Godtrosförvärvslagen, 7§.
77 Håstad s. 301.
78 JB 6:9.
79 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 37§.
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Jag kommer i det fortsatta att identifiera och analysera de risker som sekundärpanthavaren

möter då han accepterar panträtt i överhypotek. Risken för sekundärpanthavaren är att han

eventuellt inte kan tillgodogöra sig pantens värde vid utebliven prestation från pantsättarens

sida. Anledningarna till det kan vara av olika art. Det kan dels, som vi senare skall se, för-

hålla sig som så att panten eller pantens värde befinner sig hos primärpanthavaren utan att

sekundärpanthavaren har möjlighet att få del av panten. Det kan även vara så att det över-

hypotek som sekundärpanthavaren har panträtt i kommer pantsättaren till del under om-

ständigheter som gör att sekundärpanthavaren inte kan utnyttja sitt pantobjekt. En annan

risk är att panten blir värdelös och därför inte kan ytnyttjas av sekundärpanthavaren.

3.4.1 Kan överhypoteket kvittas bort av primärpanthavaren?

Det kan tänkas att en panthavare har andra fordringar gentemot pantsättaren än den eller

de som omfattas av pantsättningen. Kan i så fall panthavaren, efter en realisation, kvitta sin

icke pantsäkrade fordran mot pantsättaren med så stor del av det överblivna pantvärdet att

panthavarens fordran täcks? Om panthavaren kan det i en situation där pantsättaren upplå-

tit panträtt i överhypoteket så skulle det kunna leda till att sekundärpanthavaren inte har

möjlighet att tillgodogöra sig den panträtt han har.

För att kunna besvara frågan om en panthavare kan kvitta överhypoteket mot en annan

fordran som inte täcks av pantsättningen, behöver reglerna för när kvittning är tillåten tyd-

liggöras. Kvittning kan ske av motstående fordringar. Med motstående fordringar avses att

borgenären har en fordran mot gäldenären, kallad huvudfordran, och gäldenären har en

fordran, kallad genfordran, mot borgenären. Kvittningsrätt förutsätter att kvittningsförbud

inte föreligger. Kvittningsförbud föreligger bland annat om den fordran borgenären vill an-

vända för att kvitta med var preskriberad när borgenären förvärvade den eller då han kom i

skuld till gäldenären.80 Vidare föreligger kvittningsförbud vid gäldenärens konkurs om inte

borgenären hade en kvittningsbar fordran gentemot gäldenären innan gäldenären försattes i

konkurs.81 Ett ytterligare krav för att kvittning skall tillåtas är att fordringarna går ut på

samma typ av förpliktelse. En fordran avseende leverans av varor och en penningfordran

                                                
80 PreskL. 10§.



37

kan således inte kvittas.82 Detta är inte avsett att vara en uttömmande reglering av kvitt-

ningsrätten. Det skulle föra för långt.

Tillbaka till frågeställningen; kan primärpanthavare kvitta annan fordran mot gäldenären än

den pantsäkrade, till förfång för sekundärpanthavare? Jämför figur 4.

         Redovisningsfordran
          avseende övervärde

          Fordran utan säkerhet

              Kvittning?

                   Förlust av panträtt?

Figur 4.

En förutsättning för att primärpanthavaren ska kunna göra det är att han överhuvudtaget har

kvittningsrätt för det fall han har ytterligare fordran mot pantsättaren. Med överhuvudtaget

avses här; utan hänsyn tagen till att överhypoteket är pantsatt till sekundärpanthavaren.

Walin hävdar att det brukar sägas att primärpanthavare normalt har rätt att kvitta på detta

vis om panten är realiserad innan pantsättaren försatts i konkurs.83 Han anför därefter kritik

mot det synsättet med hänvisning till att det skulle få orimliga konsekvenser. Det skulle

bland annat få till följd att pantsättarens rätt till överhypoteket skulle bli beroende av om

panthavaren har flera pantobjekt eller endast ett. Om panthavaren har flera pantobjekt så

ska en realisation avbrytas när panthavaren fått täckning för sin fordran, med följd att kvar-

varande pant skall redovisas till pantsättaren. Om däremot pantobjektet endast är ett så

kan överhypoteket användas av panthavaren för kvittning efter en realisation av panten.

Denna skillnad är ohållbar, menar Walin.

                                                                                                                                         
81 KL 5:15.
82 Lennander i Karnov  1998/99, s. 3048.
83 Walin s. 227.
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Om det nu är så att panthavare kan kvitta annan fordran mot överhypoteket så skulle det

antagligen leda till, menar Walin, att även om överhypoteket var pantsatt så skulle pantha-

varen kunna utöva kvittning, åtminstone om den icke pantsäkrade fordringen förelåg när

sekundärpantsättningen meddelades primärpanthavaren.84 Konsekvensen av detta skulle bli

att det måste anses mycket riskabelt att som borgenär acceptera sekundärpanträtt som

säkerhet för sin fordran. Walin menar också att detta skulle vara orimligt och kommer fram

till att primärpanthavare inte har kvittningsrätt för motfordringar, åtminstone inte om pant-

avtalet inte innehåller en klausul om att avräkning får ske för eventuella motfordringar som

panthavaren kan ha.85

Vad gäller slutsatsen att panthavare inte kan ha kvittningsrätt i överhypoteket för andra

osäkrade fordringar så håller jag med Walin. Jag är däremot inte säker på att jag håller

med Walin om resonemanget för att komma fram till den slutsatsen. Som jag ser det, ligger

anledningen till att en panthavare inte kan kvitta en fordran mot överhypoteket i överhypo-

tekets natur. Med det menar jag att eftersom en förutsättning för kvittningsrätt är att ford-

ringarna går ut på samma typ av förpliktelse, och en osäkrad fordran som en panthavare

har mot en pantsättare och det överhypotek som panthavaren skall redovisa till pantsätta-

ren inte går ut på samma typ av förpliktelse, så kan kvittningsrätt inte föreligga. Något mer

förtydligat; om panthavaren har en ytterligare fordran mot pantsättaren förutom den pant-

säkrade så befinner de sig i ett borgenärs – gäldenärs förhållande. Det eventuella överhy-

potek som panthavaren får i sin besittning gör honom inte till gäldenär i förhållande till pant-

sättaren. Han innehåller endast en summa pengar med redovisningsskyldighet för pantsät-

tarens räkning. Det finns alltså inte två motstående fordringar av den typen som kan kvittas;

någon kvittning kan därför inte ske.

En annan aspekt på kvittningsförbudet då fordringarna inte går ut på samma typ av förplik-

telse är att överhypoteket härrör ur pantobjektet, medan den osäkrade fordran som pant-

havaren har mot pantsättaren i allmänhet torde vara en penningfordran. I så fall föreligger

kvittningsförbud ändå på grund just av att överhypoteket kommer från en sak. Detta kan

jämföras med ett rättsfall, NJA 1995 s. 356. I fallet hade en naturagäldenärs förpliktelse att

                                                
84 Walin s. 229.
85 Walin s. 230.
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leverera varor omvandlats till en förpliktelse att betala skadestånd. Den uppkomna pen-

ningskulden fick ej användas till kvittning med penningfordran mot naturaborgenären.

Kvittningsförbud gäller alltså för panthavaren i de fall han har ytterligare osäkrade fordring-

ar mot pantsättaren och de inte har avtalat om att panthavaren skall kunna avräkna eventu-

ella fordringar mot överhypoteket. Intressant blir då att fråga sig hur fallet blir om det finns

en sekundärpanthavare. Sekundärpanthavaren skulle ju befinna sig i en riskfylld situation

om primärpanthavaren skulle ges kvittningsrätt, skulle man kunna anse. Men det kan endast

gälla om man inte tar i beaktande att om sekundärpanthavaren denuntierar primärpantha-

varen om den nya pantsättningen så kommer det innebära att primärpanthavaren innehar

överhypoteket i första hand för sekundärpanthavarens räkning. Primärpanthavaren kommer

alltså i det läget inte längre att inneha överhypoteket för pantsättarens räkning. Situationen

liknar den i tidigare avsnitt beskrivna situationen där pantsättning sker av lös egendom som

innehas av tredje man.

Sammantaget talar detta alltså för att sekundärpanthavaren, oavsett hur primärpanthavarens

kvittningsrätt från början tedde sig, inte löper risk att förlora sin pant genom att pantens

värde kvittas bort på beskrivet sätt.

3.4.2 Risker vid primärpanthavarens obestånd

Eftersom en sekundärpanthavare har panträtt i ett objekt som befinner sig hos primärpant-

havaren kan det innebära en risk för sekundärpanthavaren för det fall att primärpanthavaren

kommer på obestånd. Riskerna med primärpanthavarens konkurs kan vara av olika art.

Det kan dels utgöra en risk för sekundärpanthavaren att han eventuellt inte kan tillgodogöra

sig sin pant då den finns i primärpanthavarens besittning. Det kan även innebära en risk för

sekundärpanthavaren, för det fall panten utgörs av en fordran, att pantens värde inklusive

överhypoteket tillställs primärpanthavaren. Med det menar jag att om man pantsatt en lös

sak, till exempel en bil så finns, av naturliga skäl, bilens värde inklusive överhypotek hos

primärpanthavaren. Om det pantsatta istället är en fordran, antag ett löpande skuldebrev,

så är beviset för fordringen inte i sig värt någonting så länge den rätt som skuldebrevet bär

på inte kan göras gällande. Om det alltså är möjligt för sekundärpanthavaren att påverka
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primärpanthavarens rätt till betalning enligt skuldebrevet så kan det innebära att sekundär-

panthavaren undviker en risk.

Vad gäller primärpanthavarens borgenärers möjligheter att i primärpanthavarens konkurs

tillgodogöra sig överhypotekets värde till förfång för sekundärpanthavaren, så liknar situa-

tionen den när tredje man innehar pantegendom och går i konkurs.86 Grundprincipen är den

att överhypoteket inte skall ingå i konkursen eftersom primärpanthavaren innehar överhy-

poteket inte för egen räkning utan för sekundärpantsättarens räkning. Så länge pantobjektet

finns kvar i primärpanthavarens besittning och realisation alltså inte skett, torde det inte vara

några större problem för sekundärpanthavaren att göra sin rätt gällande. En annan sak är

fallet om realisation av pantobjektet skett före konkursen. Med realisation likställer jag att,

för det fallet pantsättaren pantsatt ett skuldebrev, sekundogäldenären infriat sin förpliktelse.

Låt vara att primärpanthavaren innehar överhypoteket med redovisningsskyldighet, under

straffansvar,  och inte får sammanblanda överhypoteket med sin övriga egendom.87 Det är

en klen tröst för den sekundärpanthavare som sett sin pant sammanblandas med primär-

panthavarens övriga förmögenhet inför dennes konkurs. Det utgör med andra ord ett klart

riskmoment att låta primärpanthavaren förfoga över överhypoteket när primärpanthavaren

nalkas konkurs, förutsatt att panten är realiserad.

Frågan av intresse blir då huruvida sekundärpanthavaren kan göra någonting åt denna situ-

ation. Klart är att så länge panten inte är realiserad så kan sekundärpanthavaren inte göra

mycket åt att primärpanthavaren har besittning till den. Som jag skrev tidigare utgör det inte

heller något större problem för sekundärpanthavaren. När väl överhypoteket, efter realisa-

tion, är sammanblandat med primärpanthavarens övriga förmögenhet, finns det inte heller

mycket som sekundärpanthavaren kan företa sig för att skydda sin rätt. Sekundärpantha-

varen kan dock, under vissa omständigheter, påverka sin situation och sina utsikter att kun-

na gottgöra sig pantens värde. Så är fallet om pantsättaren pantsatt ett skuldebrev, som

alltså kan komma att infrias av en sekundogäldenär. Utgångspunkten är att sekundogälde-

nären givetvis skall prestera till pantsättaren, försåvitt pantsättaren inte pantsatt skuldebre-

vet, vilket han har i detta fall. Att sekundogäldenären skall prestera till primärpanthavaren

                                                
86 Jmf ovan, avsnitt 3.2.2.3
87 Ang straffansvaret, se BrB 10:1, förskingring.
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framgår av att skuldebrevet traderats till primärpanthavaren. Pantsättaren är alltså inte

längre passivt legitimerad att ta emot betalning.88 Primärpanthavaren är däremot betal-

ningslegitimerad.89

Kan sekundärpanthavaren, efter att överhypoteket pantsatts, meddela sekundogäldenären

om den nya pantsättningen med innebörden att primärpanthavaren inte längre skall vara

passivt legitimerad att uppbära betalning för överhypoteket? Walin menar att sekundär-

pantsättaren kan det.90 Han kallar meddelandet för spärrmeddelande. Jämför figur 5.

        2. Pantsättning av fordran

                     Betalning kan ej längre ske med be-
                  1. Fordran                    friande verkan avseende överhypotek

       3. Pantsättning av överhypotek

             4. Spärrmedelande

Figur 5.

Enligt analog tillämpning av 19§ skuldebrevslagen så kan sekundogäldenären inte längre

prestera till primärpanthavaren med befriande verkan trots att primärpanthavaren har skul-

debrevet i sin hand. Detta skulle gälla eftersom sekundogäldenären är medveten om att

                                                
88 SkbrL 21§.
89 SkbrL 13§.
90 Walin s. 236.
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skuldebrevet är pantsatt för ytterligare en fordran, dock till en annan panthavare den här

gången.

Om sekundärpanthavaren begagnar sig av möjligheten att lämna spärrmeddelande till se-

kundogäldenären så undviker han även denna risk. Risken hade varit att överhypotekets

värde annars hade tillställts primärpanthavaren så att han kunde förfoga över den. Det hade

i sin tur kunnat leda till problem för sekundärpanthavaren i en situation där primärpantha-

varen är på obestånd.

Med detta taget i beaktande är riskerna med att vara panthavare i överhypotek när primär-

panthavaren kommer på obestånd inte så allvarliga. En förutsättning för detta är att man

kan använda sig av möjligheten att spärrmeddela sekundogäldenären, när pantobjektet

utgörs av en fordran gentemot en sekundogäldenär.

3.4.3 Pantobjektet kan bli värdelöst

En risk man alltid tar när man accepterar pant som säkerhet för fordran är att pantobjektet

kan bli värdelöst, eller åtminstone minska i värde. Det är inte en risk som är specifik för

denuntiationspanthavare. Den är inte heller specifik för den som har pant i överhypotek.

Man kan ändå fråga sig om det finns vissa extra risker att panten skall bli värdelös vid

panthavande i överhypotek. En risk med att ha panträtt i en fordran är att en förutsättning

för att man skall kunna tillgodogöra sig pantens värde är att fordran mot sekundogäldenä-

ren inte preskriberats.91 Detta gäller förstås även den som har pant i överhypotek i en så-

dan fordran.

Som sekundärpanthavare lider man alltså förlust om varken pantsättaren eller primärpant-

havaren företar preskriptionsavbrott. Det är klart att detta på sätt och vis är en risk för

sekundärpanthavaren. Å andra sidan så har även sekundärpanthavaren, i egenskap av

panthavare, rätt att själv företa preskriptionsavbrott. Det är väl tveksamt om man kan be-

trakta risken för att fordringen mot sekundogäldenären på detta vis blir värdelös för en risk

av den typen som jag behandlar i denna uppsats. Det ligger ju helt inom sekundärpantha-

varens kontrollsfär att se till att fordringen inte preskriberas.

                                                
91 PreskL 8§.
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Ett annat problem för en panthavare som har panträtt i en fordran skulle vara om sekundo-

gäldenären, trots pantsättningen, kunde kvitta sin förpliktelse med en motfordran mot pant-

sättaren. Det skulle göra pantobjektet mindre värt vilket i sin tur skulle kunna skada både

primär- och sekundärpanthavaren. I vilken utsträckning kvittningen skadar båda parter

beror på hur mycket som blir kvar av den pantsatta fordringen efter kvittningen samt hur

stor fordran primärpanthavaren har mot pantsättaren. En sak för sig är att sekundogälde-

nären inte kan kvitta bort primärpanthavarens rätt när ett löpande skuldebrev pantsatts och

traderats till primärpanthavaren. Den kvittningen skulle nämligen riktat sig till pantsättaren,

något som inte kan göras när pantsättaren inte längre besitter skuldebrevet.92

Hur det förhåller sig med sekundogäldenärens kvittningsrätt är något oklart.93 Problemets

utgångspunkt är att det är en dubbeldispositionskonflikt mellan sekundogäldenären och

sekundärpanthavaren. Primärpanthavaren innehar skuldebrevet. Om pantsättning av över-

hypoteket inte skett, hade panthavaren innehaft överhypoteket för pantsättarens räkning. I

det fallet hade sekundogäldenären kunnat utöva kvittning för en eventuell motfordran han

haft mot pantsättaren. Denna kvittning hade gjorts genom att sekundogäldenären meddelat

kvittningsförklaring till panthavaren, eftersom han innehade överhypoteket för pantsättarens

räkning. När nu pantsättning av överhypoteket ägt rum så innebär det att primärpanthava-

ren innehar överhypoteket för sekundärpanthavarens räkning. Den pantsättningen fullbor-

das genom att primärpanthavaren denuntieras enligt reglerna i 1936 års lag om pantsättning

av lösöre som innehaves av tredje man. På så vis kommer alltså både sekundogäldenären

och sekundärpanthavaren att rikta anspråk mot samma överhypotek. Endast en av dem har

sakrättsligt skydd för sitt anspråk. Det är vad denna dubbeldispositionskonflikt handlar om.

Jämför figur 6.

        3. Pantsättning av fordran

              6. Godtroskvittning?

                                                
92 SkbrL 21§.
93 Walin s.179ff.
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           1. Fordran             2. Motfordran      5. Denuntiation
                    4. Pantsättning
                      av överhypotek

                   Konflikt

Figur 6.

Frågan är förstås hur denna dubbeldispositionskonflikt skall lösas. Enligt allmänna regler om

tvesala skall den som först gjort förvärvet få skydd för sitt anspråk.94 Detta gäller så länge

det förvärvade inte traderats till den senare förvärvaren och denne därvid var i god tro an-

gående sin rätt. Grunden för det sista uttalandet är för lösöre godtrosförvärvslagen, som

också är tillämplig på förvärv av panträtt. Vad gäller godtrosförvärv av skuldebrev så un-

dantas de däremot från tillämpning av godtrosförvärvslagen.95

Eftersom denna uppsats handlar om risker vid pantsättning utan tradition så kommer jag i

den här delen av framställningen att rikta intresset mot de risker som panthavaren i överhy-

poteket kan utsättas för. Följaktligen utgår jag ifrån att det är sekundärpanthavaren som

gjort förvärv av panträtten innan sekundogäldenären riktat kvittningsförklaring. Frågan är

då i vilken utsträckning sekundogäldenären kan göra en så kallad godtroskvittning med en

motfordran mot pantsättaren.

Enligt ett äldre rättsfall, NJA 1931 s.741, så krävs det för godtroskvittning att inte bara

förvärvaren, godtroskvittaren, är i god tro, utan även att den som underrättas om kvittning-

en är i god tro. Det innebär att primärpanthavaren inte får känna till att pantsättaren upplåtit

ny pant i överhypoteket. Enligt ett något nyare rättsfall, NJA 1985 s. 121, har principen om

den denuntierades goda tro brutits. Av domen framgår att det inte längre krävs att den de-

nuntierade, primärpanthavaren, måste vara ovetande om pantsättningen av överhypoteket.

En konsekvens av NJA 1985 s. 121 är att riskerna för den som har pantsäkerhet i överhy-

potek har ökat något. Detta innebär emellertid inte att godtroskvittning kan ske hos primär-

panthavare om denna på vederbörligt vis blivit denuntierad om pantsättningen av överhy-

poteket. Det skulle ju göra pantsättning av överhypotek omöjlig ur säkerhetssynpunkt. Det

                                                
94 HB 1:5.
95 Proposition 1985/86:123 s. 16.
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enda man väl säkert kan säga om den här typen av godtroskvittning, ur säkerhetssynpunkt

för sekundärpanthavare, är att det innebär en risk för sekundärpanthavaren så länge pant-

sättningen inte är formellt denuntierad enligt reglerna i 1936 års pantsättningslag. Frågan om

riskens storlek för sekundärpanthavaren blir alltså en följd av hur snabbt sekundärpantha-

varen kan få till stånd en denuntiation till primärpanthavaren.

3.5 Rediskontering och återpantsättning

3.5.1 Inledning

I det följande kommer jag att behandla de former av pantsättning där panthavaren inte

längre har besittning till pantobjektet. En förutsättning är dock att han tidigare haft det. Jag

avser att identifiera och analysera de risker som möter en panthavare som lämnar pantob-

jektet ifrån sig under löpande pantsättningsavtal. De pantsättningsformer jag kommer att

behandla är återpantsättning och rediskontering. Panthavaren blir således återpantsättare.

Det kan tilläggas att man kan tänka sig rediskontering och återpantsättning där återpantsät-

taren inte i ett tidigare stadium har haft besittning till panten. Pantobjektet kan befinna sig

hos tredje man och panthavaren har i det fallet sakrättsligt skydd för sin panträtt genom

denuntiation enligt 1936 års lag om pantsättning av lös egendom som innehas av tredje

man. Risker för panthavaren med den typen av panthavande har jag redogjort för tidigare.

Vad gäller återpanthavararens risker, blir frågan hur han får sakrättsligt skydd för sin

panträtt. Ett sätt för återpanthavaren att få sakrättsligt skydd för sin panträtt är att se till att

få egendomen traderad till sig från tredje mannen. Ett annat sätt är att återpanthavaren eller

panthavaren denuntierar tredje mannen om den nya pantsättningen.96 Vad gäller risker för

återpanthavaren i de fall han inte besitter pantobjektet så hänvisar jag till vad jag skrivit

tidigare om pantsättning av egendom som innehas av tredje man. I det fortsatta kommer jag

istället att behandla de risker som panthavaren, det vill säga återpantsättaren, möter. En

utgångspunkt kommer i fortsättningen att vara att återpantsättaren tidigare har haft besitt-

ning till pantobjektet.

                                                
96 Håstad s. 299.



46

Rediskontering innebär, som jag skrivit tidigare i uppsatsen, att en panthavare som säker-

het för egen skuld pantsätter såväl den fordran han har gentemot pantsättaren som den

panträtt som är säkerhet för pantsättarens skuld till panthavaren.97 Detta innebär alltså att

panthavaren lämnar ifrån sig pantobjektet till den som förvärvat panträtten. Med återpant-

sättning förstås att panthavaren pantsätter, till återpanthavaren, den panträtt han har som

säkerhet för fordran mot gäldenären utan att för den skull pantsätta den fordran han har

mot gäldenären. Skillnaden mellan rediskontering och återpantsättning är med andra ord

inte särskilt stor. I båda fallen kommer det ursprungliga pantobjektet att traderas till åter-

panthavaren från panthavaren. Med det ursprungliga pantobjektet förstås här; den egen-

dom som utgjorde pantobjekt i pantavtalet mellan pantsättaren och panthavaren. Pantha-

varen är i den senare situationen alltså återpantsättare. Sakrättsligt skydd för återpantha-

varen uppkommer för båda pantsättningsformerna genom tradition. Jämför figur 7.

Rediskontering

                      Fordran

              Pantsättning Återpantsättning av
pantsättarens panträtt
jämte panträtt i fordran

Återpantsättning

                                                
97 Termen rediskontering kommer från Walin s. 52. Exempelvis Håstad använder inte termen rediskontering utan

kallar olika typer av återpantsättning för återpantsättning, s. 299. Lennander kallar rediskontering för återpant-
sättning med fordran och återpantsättning för återpantsättning utan fordran, s. 171.

Pantsättare Panthavare/
återpantsättare
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                      Fordran

              Pantsättning Återpantsättning av
panthavarens panträtt
utan fordran

Figur 7.

En skillnad som föreligger mellan rediskontering och återpantsättning är dock att pantob-

jektet inte utgörs av samma sak i de båda fallen. Vid rediskontering är såväl den fordran

som panthavaren har mot pantsättaren som panthavarens panträtt pantobjekt, medan pant-

objektet vid återpantsättning endast är panthavarens panträtt mot pantsättaren. Det bör

dock noteras att återpantsättaren inte pantsätter pantobjektet från den första pantsättning-

en, utan endast sin egen panträtt i det objektet.

En annan sak som skiljer de båda pantsättningsformerna åt, är i vilken utsträckning de

överhuvudtaget är möjliga att använda sig av. Med det menar jag vilka typer av pantobjekt

som kan användas vid de båda pantsättningsformerna. Vad gäller rediskontering så borde

all egendom kunna tjäna som pant för den fordran som pantsätts. Däremot, vad gäller åter-

pantsättning så kan återpantsättaren inte pantsätta sin panträtt i en fastighet genom att

överlämna de aktuella pantbreven till återpanthavaren. Detta beror på att pantbrevet inte

har något värde utan den fordran som den avsåg säkra. En återpanthavare utan fordran på

fastighetens ägare kan inte få till stånd en exekutiv försäljning med anledning av pantbrevet

han har i besittning.98 Vad jag sagt om pantbrev gäller också företagshypoteksbrev och

panträtt i patent eller varumärke.99

Jag kommer följaktligen att analysera risker med den här typen av pantsättning ur återpant-

sättarens synvinkel. Detta är fallet eftersom det är han som inte längre besitter panten. Om

man kan kalla honom för denuntiationspanthavare är väl dock inte säkert. Hans pantobjekt

befinner sig visserligen hos tredje man, men återpantsättarens sakrättsliga skydd uppkom-

                                                
98 JB 6:3 e´contrario.
99 Walin s.52.
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mer inte genom denuntiation. Det sakrättsliga skyddet för återpantsättaren uppkom tidigare

då pantegendomen traderades till honom från pantsättaren. Nu litar återpantsättaren på sin

rätt genom pantavtal med den som förvärvat rätten. Jag tänker inte gå in djupare i denna

diskussion, utan konstaterar endast att återpantsättaren i alla fall inte besitter pantobjektet.

Parterna kommer i det fortsatta att kallas för återpantsättare respektive återpanthavare

oavsett om fallet rör sig om rediskontering eller om återpantsättning.

3.5.2 Återpanthavaren befinner sig på obestånd

Det kan hända att återpanthavaren kommer på obestånd. Det är återpanthavaren som be-

sitter pantobjektet. Om återpanthavaren kommer på obestånd blir frågan om detta riskerar

att skada återpantsättaren aktuell. I återpanthavarens konkurs kommer den fordran som

han har på återpantsättaren att vara egendom som ingår i konkursboet.100 Panträtten, som

vid rediskontering avser den fordran återpantsättaren har mot pantsättaren jämte pantob-

jektet i det pantavtalet och vid återpantsättning enbart den nämnda panträtten, kommer

således också att ingå i konkursen.

Eftersom boets tillgångar skall säljas så snart det lämpligen kan ske, så skall konkursgälde-

närens fordran mot återpantsättaren realiseras.101 Realisationen kan ske på olika sätt. Ett

sätt är naturligtvis att återpantsättaren betalar sin skuld till konkursgäldenären. Detta gäller

om fordran mot återpantsättaren är förfallen. Betalar inte återpantsättaren, kan konkursboet

tillgodogöra sig pantens värde. Överhypoteket skall, i enlighet med vad jag skrivit i avsnittet

om överhypotek, redovisas till återpantsättaren. Om fordran mot återpantsättaren inte är

förfallen får den säljas som annan lös egendom.102 Panten kommer i det fallet att följa med

fordran.

Vad gäller risker för återpantsättaren vid återpanthavarens konkurs kan väl sägas att enbart

det förhållandet att återpanthavaren kommer på obestånd inte innebär risker för återpant-

sättaren. Däremot kan obeståndet, och eventuell konkurs, leda till att återpantsättaren ut-

sätts för risker. För det fallet att konkursboet säljer den fordran som återpanthavaren har

                                                
100 KL 3:3.
101 KL 8:1.
102 KL 8:14.
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mot återpantsättaren kommer panten att besittas av en ny person som återpantsättaren inte

tidigare hade avtal med. Återpantsättaren kan inte vara säker på förvärvarens avsikter. Det

är möjligt att förvärvaren förvärvar fordringen för att få panten i besittning för att sedan

kunna tillgodogöra sig hela pantens värde. Förvärvaren kan ju vara kriminell. Ett sätt för

återpantsättaren att komma ifrån detta problem är att antingen reglera skuldförhållandet

med konkursboet, eller att själv förvärva fordran. Båda sätten skulle innebära att återpant-

sättaren får tillbaka panten. Materiellt sätt kan det, vad jag förstår, inte innebära någon

skillnad om återpantsättaren enbart återpantsatt sin panträtt eller även rediskonterat sin

fordran i förhållande till återpanthavaren.

En annan risk vid återpanthavarens konkurs är att återpantsättaren måste kunna bevisa att

det ursprungliga pantobjektet innehas av återpanthavaren med endast panträtt och inte med

äganderätt. Det skall väl inte vara något problem, förutsatt att de olika pantavtalen är skrift-

ligt ingångna. Återpantsättaren bör dock inte lita på sin rätt utan att ta kontakt med kon-

kursboet, eftersom han inte kan vara säker på att konkursboet annars blir varse förhållan-

denas rätta omständigheter.

3.5.3 Godtrosförvärv

En annan risk för återpantsättaren skulle kunna vara att han på något sätt kunde frånhändas

egendom genom att någon godtrosförvärvar den från återpanthavaren. Man kan se pro-

blemet utifrån två utgångspunkter. Dels kan, vid rediskontering, den fordran som återpant-

sättaren pantsatt godtrosförvärvas. Dels kan, vid både rediskontering och återpantsättning,

det objekt som återpantsättaren har panträtt i godtrosförvärvas. Båda situationerna skulle

innebära att återpantsättaren lider förlust, dels på det viset att han inte längre har någon

panträtt som säkerhet för sin fordran, dels för att han är redovisningsskyldig gentemot pant-

sättaren för ett överhypotek som han har förlorat.

Frågan huruvida den pantsatta fordringen kan godtrosförvärvas blir i viss utsträckning be-

roende av vilken typ av fordran som är pantsatt. Ifall den pantsatta fordran är en så kallad

enkel fordran eller ett enkelt skuldebrev är godtrosförvärv inte möjligt. Anledningen till att

godtrosförvärv av enkla skuldebrev inte är möjlig är att betalning som erläggs av gäldenären
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ändock är gill.103 Vad gäller löpande skuldebrev som är ställt till innehavaren, så är saken

annorlunda. Löpande skuldebrev är typiskt sett avsedda att omsättas. Den som innehar

löpande skuldebrev som är ställt till innehavaren skall förmodas äga rätt att göra fordringen

gällande.104 Såvida inte skuldebrevet är försatt med påskrift om att det är pantsatt, så kan

det godtrosförvärvas av en utomstående. En förutsättning för att denna situation skall upp-

komma är i och för sig att återpanthavaren uppträder svikligt.

Man kan även tänka sig att det objekt som återpantsättaren har panträtt i, och som ju tra-

derats vidare till återpanthavaren, kan godtrosförvärvas. Svaret på den frågan blir även det

beroende av vilken typ av egendom som objektet utgörs av. För det fall objektet utgörs av

en fordran som inte är löpande skuldebrev torde det vara svårt för en utomstående att kun-

na godtrosförvärva objektet, i enlighet med vad jag tidigare skrev. Om, däremot, objektet

utgörs av en lös sak, så kan en utomstående godtrosförvärva denna sak enligt allmänna

regler om godtrosförvärv. Jag kommer inte här utveckla reglerna för godtrosförvärv vidare,

utan konstaterar endast att det föreligger en risk för återpantsättaren på grund av möjlighe-

terna till godtrosförvärv.

3.5.4 Vård av pantobjektet

Normalt sett har den som innehar pant med besittning ett vårdansvar för panten.105 I de fall

jag gått igenom tidigare, avsnitt 3.1 till 3.3, så har panthavaren inget vårdansvar på grund av

att ansvaret vilar på den som innehar pantobjektet. Vårdansvaret kan således åligga pri-

märpanthavaren i en överhypotekspantsituation, eller innehavaren av egendomen när den är

pantsatt enligt 1936 års lag om pantsättning av egendom som innehas av tredje man.

Vad gäller återpantsättning och rediskontering förhåller det sig något annorlunda vad gäller

vårdansvaret. Med det menas att återpantsättaren efter det att återpantsättning skett, fort-

farande har samma förpliktelser gentemot pantsättaren som han hade före det att återpant-

                                                
103 Skuldebrevslagen 29§.
104 Skuldebrevslagen 13§.
105 HB 10:3.
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sättningen skedde. En av de förpliktelserna är vårdansvaret. I förhållandet mellan återpant-

sättare och återpanthavare så svarar återpanthavaren för vården av pantobjektet.106

Problemet för återpantsättaren är att han ansvarar för vården av pantobjektet gentemot

pantsättaren, trots att han inte besitter panten. Detta kan vara problematiskt om, till exem-

pel, pantobjektet är en fordran enligt ett löpande skuldebrev och giltighetsbevarande åtgär-

der måste vidtagas. Om preskriptionsavbrott angående fordran inte sker, löper återpant-

sättaren inte bara risken att panten förlorar sitt värde; han löper även risk att bli ska-

deståndsskyldig gentemot pantsättaren för att han inte uppfyllt sin del av pantavtalet. Som

tidigare antytts så svarar återpanthavaren gentemot återpantsättaren för att preskriptionsav-

brott sker. Återpantsättaren torde ha samma möjligheter att kräva återpanthavaren på ska-

destånd som pantsättaren har mot återpantsättaren. Det innebär dock en risk för återpant-

sättaren att behöva lita på möjligheterna att kunna få skadestånd av återpanthavaren i en

sådan situation.

3.5.5 Återpanthavaren realiserar panten

Om återpantsättaren inte presterar lånevalutan till återpanthavaren har återpanthavaren rätt

att realisera panten. Kan det innebära en risk för återpantsättaren? Som jag ser det kan

man tänka sig två olika scenarier. En risk består däri att återpanthavaren inte redovisar

överhypoteket till återpantsättaren. Det är förvisso ett pantsättarproblem och inte ett pant-

havarproblem. Risken föreligger dock.

Det andra scenariot är att återpantsättaren risker att bli skadeståndsskyldig gentemot pant-

sättaren för att återpanthavaren har realiserat panten. Detta skulle ju leda till att pantsättaren

inte kan återfå sitt pantobjekt i samband med att han reglerar sin skuld till återpantsättaren.

Problemet är dock endast skenbart. Återpantsättaren kan inte bli skadeståndsskyldig i

denna situation. Det beror på att om återpanthavaren vill realisera sin pant kan han inte

realisera det underliggande pantobjektet, den egendom som var pantobjekt i pantavtalet

mellan pantsättaren och återpantsättaren. Återpanthavaren kan endast realisera det han

äger, vilket är en panträtt i en panträtt. Någon risk i detta avseende föreligger således inte.

                                                
106 Walin s. 309.
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Däremot befinner sig förmodligen det ursprungliga pantobjektet en bra bit ifrån både pant-

sättaren och återpantsättaren, rent fysiskt, i denna situation.
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4 Slutsatser

Jag har i denna uppsats försökt identifiera och analysera de specifika risker som möter en

panthavare som inte har besittning till pantobjektet. De fyra problemområden jag analyserat

är: pantsättning av egendom som innehas av tredje man, förtäckt pantsättning enligt lösöre-

köplagen, pantsättning av överhypotek samt återpantsättning och rediskontering.

Vad gäller pantsättning av egendom som innehas av tredje man, har jag kommit fram till att

det finns avsevärda risker för att giltig panträtt överhuvudtaget inte uppkommer. De risker-

na är främst förknippade med denuntiationen av innehavaren av pantegendomen. Proble-

men är huvudsakligen av den arten att de kan bemästras genom att panthavaren iakttar

försiktighet och ser till att uppfylla de krav lagen ställer. Vidare finns det riskmoment för

panthavaren i de situationer där antingen pantsättaren eller innehavaren av pantegendomen

kommer på obestånd.

Vid förtäckt pantsättning enligt lösöreköplagen föreligger risker för panthavaren på grund

av lagens formkrav. Iakttages inte formkraven får panthavaren inte skydd mot pantsättarens

borgenärer.

Vid pantsättning av överhypotek utsätts sekundärpanthavaren för risker av denuntiations-

panthavarkaraktär. Utöver de risker som en denuntiationspanthavare normalt utsätts för har

jag funnit att han också, i viss utsträckning, utsätts för risker vid primärpanthavarens obe-

stånd. Jag har även kommit fram till att han i större utsträckning än andra denuntiations-

panthavare är utsatt för risk för att pantobjektet skall förlora i värde.

Slutligen, vad gäller återpantsättning och rediskontering, får man väl anse att de största

riskerna för återpantsättaren egentligen inte är risker normalt förknippade med panthavande

utan med pantsättande. Detta är fullt naturligt då återpantsättaren är pantsättare i förhållan-

de till återpanthavaren, och att det är i det förhållandet som återpantsättaren lämnar ifrån sig

pantegendomen.

Jag har i uppsatsen koncentrerat mig på de specifika risker en denuntiationspanthavare

möter, jämfört med de risker som en besittningspanthavare möter. Jag har överhuvudtaget

inte analyserat de problem som möter en besittningspanthavare. Ett av de problemen är att
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panthavare normalt har att vårda panten. Vårdplikten kan ta sig olika uttryck. Om pantob-

jektet är en lös sak, till exempel en cykel, skall panthavaren se till att den inte förstörs eller

stjäls. Är pantobjektet en fordran så har panthavaren att vidta vederbörliga giltighetsbeva-

rande åtgärder. Som denuntiationspanthavare slipper man typiskt sett detta problem. När

man skall bedöma de risker som en denuntiationspanthavare utsätts för, bör man ta detta i

beaktande.

För man upp resonemangen kring denuntiationspanthavarens risker på en mer principiell

nivå, så kan man fråga sig vilken betydelse dessa ytterligare risker har för denuntiations-

pantsättning. Den enda rimliga innebörden, som jag ser det, är att de olika riskerna sam-

mantagna minskar pantens värde som kreditunderlag. En slutsats som skulle kunna dras av

detta är att en denuntiationspanthavare kommer att kräva en större skillnad mellan kredit-

belopp och pantobjektets värde, med andra ord ett större överhypotek. Jag är dock inte

säker på att en sådan slutsats är helt korrekt. Den kan väl stämma vad gäller exempelvis

pantsättning av överhypotek och risken att överhypoteket skall minska i värde på grund av

att pantobjektet minskar i värde. Däremot, i de flesta situationer, torde problemet för de-

nuntiationspanthavare snarare vara att han inte överhuvudtaget kan tillgodogöra sig pantens

värde. Det är till exempel fallet om giltig panträtt inte uppkommer av någon av alla de an-

ledningar jag redogjort för i uppsatsen. I en sådan situation är panthavaren inte i någon

större utsträckning hjälpt av att det fanns ett större överhypotek i panten. Slutsatsen måste

istället bli att för att panthavaren skall komma i en mindre riskfylld situation så måste pant-

havaren skaffa annan säkerhet för sitt krav gentemot pantsättaren.

Ett alternativ till att kräva annan säkerhet för sitt anspråk är att vara medveten om de risker

som är förknippade med dessa typer av pantsättning, och iakttaga de försiktighetsmått som

jag pekat på i denna uppsats.
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