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6DPPDQIDWWQLQJ

Inom vårt moderna kreditväsende är det vanligt förekommande att panträtt
ges i aktier. Denna panträtt kan aktualisera en lång rad rättsliga spörsmål.
Spörsmål som rör dels pantavtalets obligationsrättsliga respektive sakrättsli-
ga sida och dels rör de aktiebolagsrättsliga specialfrågor som kan uppstå
mellan panthavare och bolag. Lagstiftning och rättspraxis på området är
mycket bristfällig och det råder osäkerhet beträffande rättsläget. De olika
frågeställningarna och problemen har dock uppmärksammats i doktrinen.
Syftet med detta arbete är att belysa och penetrera ett flertal av spörsmålen
som kan uppkomma vid panträtt i aktier.

Beträffande de obligationsrättsliga aspekterna på aktiepantsättning kan dessa
delas upp i frågor som rör rösträtt respektive rätt till de ekonomiska rättig-
heterna. Panthavaren kan ha ett intresse av dessa rättigheter och en fråga är
huruvida det aktiebolagsrättsliga splittringsförbudet hindrar att panthavaren
förfogar över dem. Splittringsförbudet hindrar att panthavaren ges rösträtt
för längre tid än ett år åt gången. Genom en säkerhetsöverlåtelse bör dock
säkerhetsförvärvaren bli röstberättigad. De ekonomiska rättigheterna bör
enligt min åsikt kunna pantsättas utan hinder av splittringsförbudet.

De sakrättsliga aspekterna kan delas upp i frågeställningar som rör speciali-
tetsprincipen, rådighet, återvinning och vinstutdelning. När aktiepantsättning
sker är det normalt en bank som får panträtt i en aktiedepå som banken själv
förvaltar. Ett flertal av de sakrättsliga aspekterna som tas upp i arbetet rör
depåpantsättning och de särskilda spörsmål som kan uppstå. En central frå-
geställning är huruvida ett sakrättsligt skydd kan finnas även om pantsätta-
ren omsätter aktierna i depån. Den slutsats jag kommit till är att det för sak-
rättsligt skydd krävs att pantsättaren är såväl rättsligt som faktiskt avskuren
från rådighet över depå och anknutna konton. Det krävs således panthava-
rens samtycke i varje enskilt fall, även om vid omsättning aktier eller likvid
för sålda aktier aldrig lämnar den pantsatta sfären. Jag anser dock att detta
samtycke kan ges av bankens datasystem om vissa förutsättningar är upp-
fyllda. Detta skulle leda till att bankens hantering av samtyckesfrågan un-
derlättas. Dessutom löses problemet att det idag inte går att på Internet om-
sätta sin depå om den är pantsatt.

Rättskällorna som berör ämnet panträtt i aktier är väldigt knapphändiga och
många gånger ålderdomliga. Kreditgivning är en dynamisk verksamhet och
det är otillfredsställande när lagstiftningen istället för att stimulera verksam-
heten skapar osäkerhet på området. Framöver har lagstiftaren och HD en
grannlaga uppgift i att försöka finna ändamålsenliga lösningar för frågeställ-
ningar som rör panträtt i lös egendom i allmänhet och panträtt i aktier sär-
skilt.
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ABL Aktiebolagslag (1975:1385)
ABL 1944 Aktiebolagslag (1944:705)
AKL Aktiekontolag (1989:827)
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-

genhetsrättens område
BRL Bankrörelselag (1987:617)
FAL Lag (1927:77) om försäkringsavtal
FRL Förmånsrättslag (1970:979)
KL Konkurslag (1987:672)
HB Handelsbalken
HD Högsta domstolen
JT Juridisk tidskrift
NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I
Prop Proposition
SkbrL Lag (1936:81) om skuldebrev
SOU Statens offentliga utredningar
UB Utsökningsbalken
VPC Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
VP-konto Värdepapperskonto
ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554)
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$OOPlQ�EDNJUXQG

Inom kreditväsendet är det vanligt förekommande att panträtt ges i aktier.
Normalt är det banker som lämnar kredit mot säkerhet. När pantobjektet
utgörs av aktier kan en rad rättsliga frågeställningar aktualiseras. Dels vad
gäller pantavtalets obligationsrättsliga respektive sakrättsliga sida och dels
de aktiebolagsrättsliga specialfrågor som, förutom att inverka på förhållan-
det mellan panthavare och pantsättare, rör förhållandet mellan panthavare
och bolag. Lagstiftning och rättspraxis ger endast i ett fåtal fall klara besked
om rättsläget på området och de oklarheter som finns kan skapa osäkerhet
vid kreditgivning. I större eller mindre utsträckning har dock de rättsliga
frågeställningarna varit föremål för rättsvetenskapens bedömning.

Att de olika frågeställningarna kommer upp kan ha flera orsaker. Bl a kan de
vara hänförliga till DNWLHQ�VMlOY eller bero på hur SDQWDYWDOHW�utformats. Ex-
empel på detta är att aktien kan materialiseras genom aktiebrev eller note-
ring på ett VP-konto eller vara icke-materialiserad. Detta aktualiserar frågan
hur sakrättsligt skydd erhålls för dessa olika typer. Vidare är till aktien knut-
na ett komplex av rättigheter av såväl ekonomisk som förvaltningsmässig
art. Frågan är då i vad mån det aktiebolagsrättsligt går att tolerera att dessa
rättigheter tillkommer panthavaren. Sedan kan pantavtalet antingen avse
aktier som ligger i en värdepappersdepå eller aktier som ägaren själv för-
valtar. Bankerna kräver regelmässigt att aktierna ligger i depå. En depåpant-
sätttning kan ge upphov till många grannlaga spörsmål, t ex i vilken ut-
sträckning man kan tillåta omsättning i depån.

6\IWH

Syftet med föreliggande arbete är, förutom att allmänt belysa frågan om
panträtt i aktier, att peka på frågeställningar och problem som är specifika
för panträtt i aktier. Vidare är ambitionen att penetrera flera av dessa rättsli-
ga spörsmål.
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Den metod jag använt mig av är en traditionell juridisk metod i form av stu-
dium av lagtext, praxis och doktrin. Då förekomsten av lagtext och praxis är
mycket sparsam på det aktuella rättsområdet har tyngdpunkten av naturliga
skäl lagts på analys av doktrinen.

Vidare har jag genomfört en undersökning av de standardformulär bankerna
använder sig av när man till säkerhet för en kredit tar panträtt i aktier. Jag
har även tagit kontakt med S-E-Banken för att få kunskap om hur pantsätt-
ning av aktier rent praktiskt går till.

Arbetet är disponerat på så sätt att såsom en bakgrund ges inledningsvis en
allmän beskrivning av obligationsrättsliga och sakrättsliga aspekter på pan-
trätt. Därefter tas i skilda kapitel upp dels obligationsrättsliga och dels sak-
rättsliga spörsmål som är specifika för pantsättning av aktier. Avslutningsvis
redogörs för egna synpunkter kring de frågeställningar som aktualiserats
beträffande aktiepantsättning.

$YJUlQVQLQJ

När man talar om panträtt i aktier rör man sig i ett område där aktiebolags-
rätten överlappar kredit- och obeståndsrätten. Ämnet är i sig avgränsat och
förutom den allmänna redogörelsen för panträtt är arbetet koncentrerat till
det område där sfärerna möts. Inom detta område redogör jag visserligen
inte för alla tänkbara problemställningar som kan uppkomma, men har ändå
ambitionen att täcka de vanligast förekommande.

3DUWVEHJUHSS

Även om pantsättaren vanligen också är kredittagare behöver detta inte vara
fallet utan pantsättaren kan vara en utomstående som ställer en tredjemans-
pant. Med pantsättare avses i detta arbete dock alltid kredittagaren.
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Panträttens funktion är att underlätta kreditgivningen. Denna säkerhetsrätt är
av fundamental betydelse för ett väl fungerande kreditväsende. De flesta
pantförskrivningar sker till förmån för kreditinstitut av olika slag. Säkerhe-
ten består i att panthavaren har en befogenhet att, när viss prestation inte
fullgörs i behörig ordning, med förmånsrätt tillgodogöra sig prestationen ur
pantens värde. Syftet med pantförskrivningen är således att säkerställa ett
visst anspråk. Utan en koppling till ett visst anspråk är panträtten ogiltig.

Borgenären ser säkerheten som det väsentliga och utgår ifrån att panten en-
dast skall behöva utnyttjas i undantagsfall. I 2:13 BRL stadgas att en bank
som huvudregel endast får bevilja en kredit om låntagaren på goda grunder
kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. 'HVVXWRP�krävs det, med vissa un-
dantag, att banken får en betryggande säkerhet. Säkerhet skall normalt alltid
krävas, men en betryggande säkerhet är inte tillräckligt för att få en kredit
beviljad.1

All lös egendom som har ett ekonomiskt värde och som är överlåtbar kan
normalt pantsättas.2 I det följande ger jag, som en bakgrund till framställ-
ningen i kapitel 5 och 6, en allmän beskrivning av obligationsrättsliga och
sakrättsliga spörsmål avseende pantlåneinstitutet. Tyngdpunkten är lagd på
sakrätten och då främst förutsättningarna för uppkomst av panträtt i lös
egendom.

3DQWVlWWDUHQV�RFK�SDQWKDYDUHQV�UlWWVOLJD�VWlOO�

QLQJ

Frågeställningarna inom panträtten kan vara rent obligationsrättsliga eller
rent sakrättsliga eller så kan de båda sfärerna sammanfalla helt eller delvis.
Under obligationsrätten faller panthavarens plikt att visa omsorg. Även om
denna omsorgsplikt genomsyrar förhållandet mellan parterna omfattar den
                                                
1 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 282.
2 Lennander, Panthavares skyldigheter vid pantavtal om lös egendom s 12.
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främst panthavarens vårdplikt avseende panten.3 Panthavaren ansvarar såle-
des för culpa. För casus och andra händelser utanför panthavarens kontroll
ansvarar pantens ägare enligt 10:4 HB. Lennander vill nyansera riskfördel-
ningen och placera risken för säkerhetsrätten på panthavaren även om pant-
sättaren står faran för egendomen. Enligt henne behöver pantsättaren inte
ställa ny pant om panten förloras eller minskar i värde. Ej heller kan pant-
sättaren häva det bakomliggande avtalet.4

Centralt i rättsförhållandet mellan pantsättare och panthavare är panthava-
rens befogenhet att hålla panten inne samt att realisera den under vissa förut-
sättningar. Det praktiska innehållet i pantsättarens äganderätt utgörs endast
av befogenheter som inte inkräktar på panthavarens rätt. Pantsättaren kan
överlåta sin äganderätt med förbehåll för panthavarens rätt och även upplåta
en sekundär panträtt. Panthavaren kan i sin tur överlåta eller pantsätta sin
panträtt.5

Vad gäller rätten att förfoga över själva REMHNWHW har Lennander utmönstrat
vissa riktlinjer. Panthavarens förfoganderätt bygger på att säkerhetsrätten i
panten är beroende av att pantens värde inte sjunker under en viss gräns.
Vissa förfoganden kan således vara nödvändiga för att förhindra en värde-
förlust. Meningsskiljaktigheter kan dock uppstå mellan pantsättaren och
panthavaren angående nödvändigheten av en viss åtgärd. Lennander anser
därför att panthavaren endast bör erhålla den förfoganderätt över panten som
krävs för att värdet inte skall sjunka under en viss gräns. Avseende pantsät-
tarens förfoganderätt över panten anser Lennander att pantsättaren bör kunna
utöva de befogenheter som han har möjlighet till och som inte inkräktar på
panträttens ändamål att säkerställa visst anspråk. Att pantsättaren saknar
besittning och att han som fordringsägare endast har en begränsad legitima-
tion inskränker dock förfoganderätten avsevärt.6

Att en panträtt är sakrättsligt skyddad medför att panthavaren är skyddad
gentemot konkurrerande ägaranspråk och pantsättarens borgenärer. Förut-
sättningarna för att erhålla sakrättsligt skydd anges under avsnitt 4.3 och 4.4.
Trots ett sakrättsligt skydd kan återvinning bli aktuellt. En sakrättsligt skyd-
dad panträtt, som ej återvinns, ger förmånsrätt enligt 4 § FRL.

Pantrealisationen kan ske på olika sätt. 10:2 HB innehåller bestämmelser om
hur panten skall realiseras. Dessa dispositiva regler är dock ålderdomliga
och det vanliga är att parterna för in en klausul i pantavtalet om att pantha-
varen är fri att förfara på annat sätt. 37 § AvtL förbjuder förverkandeklau-
suler och ett eventuellt överhypotek skall redovisas till pantsättaren.7 Pant-
havaren har även en möjlighet att begära utmätning i egendomen. Är gälde-
nären försatt i konkurs skall 8:10 KL tillämpas vid realisation av panten.

                                                
3 Se 10:3-4 HB.
4 Lennander a a s 55 och 125ff.
5 A a s 52.
6 A a s 52ff.
7 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 312.
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Vid utmätning eller konkurs hos panthavaren har pantsättaren, under vissa
förutsättningar, en rätt att separera panten ur panthavarens förmögenhets-
massa.8

6SHFLDOLWHWVSULQFLSHQ

$OOPlQW

Specialitetsprincipen är en grundläggande princip inom sakrätten och inne-
bär att sakrätter endast kan avse individuellt bestämda föremål. De speciali-
tetsproblem som kan uppkomma inom panträtten är enligt Håstad av tre oli-
ka typer. Det är specialitetsproblem dels avseende den pantsäkrade fordring-
en, dels avseende pantsättarens förmögenhet och dels avseende panthavarens
förmögenhet.9

3UHFLVHULQJ�DY�GHQ�SDQWVlNUDGH�IRUGULQJHQ��

Panthavaren får inte ta panten i anspråk för andra skulder än de pantsätt-
ningen avser. Ränta på den pantsäkrade fordringen och kostnader för pan-
tens vidmakthållande kan dock täckas av panten utan ett uttryckligt stöd i
pantavtalet. Troligen täcks även rättegångs- och lagsökningskostnader.

Ibland förekommer det generella pantsättningar. Pantförskrivningen avser då
inte endast en viss skuld utan alla nuvarande och framtida skulder. Sådana
pantsättningar är som huvudregel såväl obligationsrättsligt som sakrättsligt
giltiga.

3UHFLVHULQJ�L�I|UKnOODQGH�WLOO�SDQWVlWWDUHQV�I|UP|JHQKHW

Endast individuellt bestämda föremål kan vara objekt för panträtt. Normalt
sker en precisering genom traditionen eller denuntiationen. En precisering
kan också ske redan genom pantutfästelsen. Fungibel egendom är egendom
utan individuell prägel, t ex pengar eller olja11. Panträtt kan upplåtas i fungi-
bel egendom men för giltig panträtt krävs att egendomen avskiljts från pant-
sättarens övriga förmögenhet.12

                                                
8 A a s 348. Se nedan 4.3.4.
9 A a s 152, 322.
10 A a s 322ff.
11 A a s 25.
12 Walin, Panträtt s 34 och 36.
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Pantsättning av ett varulager, vars innehåll förutsätts växla, kräver inte att
varorna förtecknas individuellt för att precisionskravet skall vara uppfyllt.
Avgränsningen i förhållande till pantsättarens övriga förmögenhet sker ge-
nom att varorna traderas till panthavaren eller genom att tredje man som
innehar varorna underrättas om pantsättningen. I NJA 1910 s 216 underkän-
de HD panträtt i en YLVV�NYDQWLWHW skrot i ett större skrotlager. Lagret, som
fanns hos tredje man, var av en ojämn kvalitet. Som skäl för underkännandet
angav HD att något avskiljande av panten ej skett och att pantsättaren hade
rätt att disponera över överskjutande mängd i lagret. Håstad anser att det vid
pantsättning av en viss kvantitet av ett lager som finns hos panthavaren eller
tredje man skall göras en skillnad mellan ett homogent eller ett heterogent
lager. I 1910 års fall var lagret heterogent, men är lagret homogent bör en
pantsättning utan avskiljande vara giltig, trots att pantsättaren får förfoga
över överskjutande mängd. Stöd för detta finner Håstad bl a i NJA 1987 s
105.13

Även rättigheter, såsom en fordran pantsättaren har på en sekundogäldenär,
kan pantsättas. Specialitetskravet uppfylls genom att en hänvisning sker till
fordringsförhållandet.14 Pantsätts en viss kvantitet av en fordran är sekundo-
gäldenären inte skyldig att avskilja den pantsatta mängden. Ej heller förelig-
ger någon sådan skyldighet om pantsättning skett av en kvantitet av ett be-
lopp som deponerats hos annan enligt NJA 1987 s 105. Håstad anser det
avgörande vara att den samlade mängden är homogen och menar att en sak-
rättsligt giltig panträtt föreligger trots att pantsättaren förbehållit sig att dis-
ponera över överskjutande belopp.15

Trots att det sakrättsliga anspråket avser viss bestämd egendom kan det
ibland tillåtas att anspråket flyttas över på ett surrogat. En panthavare som
realiserat panten har panträtt i utestående köpeskilling. Vidare har en pant-
havare enligt 54 och 58 §§ FAL rätt till en eventuell försäkringsersättning. I
NJA 1974 s 463 godtogs panträtt i en viss del av en köpeskilling som surro-
gat för panträtt i hyresbetalningar när objekten för hyresavtalen sålts utan
panthavarens samtycke.16

En egendoms avkastning kan pantsättas separat. Vad som in dubio gäller
beträffande en pantsatt egendoms avkastning under säkerhetsstadiet, om
inget avtalats mellan parterna, finns det delade meningar om i litteraturen.
Den uppfattning som överväger beträffande rättigheter torde dock vara att
avkastningen inte omfattas av panträtten under säkerhetsstadiet.17 Panthava-
rens rätt till avkastningen anses inträda samtidigt med realisationsrätten,

                                                
13 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 333ff.
14 Håstad i festskrift till Hessler s 315f.
15 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 336.
16 A a s 347 och Walin a a s 250ff.
17 Lindskog i festskrift till Sandström s 310f;  Lennander a a s 113 med hänvisningar i not
82 och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 342 med hänvisningar i not 152. Jfr Walin a
a s 244ff.
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även om inget avtalats mellan parterna.18 Vid konkurs och utmätning har
HD ansett det vara en grundläggande princip att den som har företrädesrätt
till objektet också har företrädesrätt till dess avkastning förfallen efter kon-
kursutbrottet eller utmätningstillfället.19

3UHFLVHULQJ�L�I|UKnOODQGH�WLOO�SDQWKDYDUHQV�I|UP|JHQKHW

Har en borgenär tillåtits att fritt förfoga över ett föremål som överlämnats i
säkerhetssyfte men med skyldighet, om föremålet inte behöver tas i anspråk,
att återlämna egendom av samma slag och till samma värde föreligger inget
pantavtal i egentlig mening.20

Specialitetsprincipen är av intresse när panthavaren drabbas av utmätning
eller konkurs. Pantsättaren har separationsrätt till panten om anspråket riktar
sig just på det föremål som pantsatts och panthavaren saknat rätt att i eget
intresse byta ut det ursprungliga föremålet.21

6DNUlWWVOLJD�PRPHQW

$OOPlQW

Enbart en pantutfästelse ger inte panthavaren ett sakrättsligt skydd utan det
krävs någon ytterligare åtgärd som manifesterar att en pantsättning skett.
Walin förordar att man särskiljer de tre olika momenten som förekommer
vid pantsättning. Momenten är; utfärdandet av pantutfästelsen med konkreti-
sering av panten, fullbordandet av pantsättningen som ger upphov till sak-
rättsligt skydd och slutligen tidpunkten då pantsättningen blir skyddad även
mot återvinning.22 En redogörelse skall nu ske av fullbordandet av pantsätt-
ningen, d v s de sakrättsliga momenten, vad gäller lös egendom. Huvudre-
geln vid pantsättning och överlåtelse av lös egendom är att egendomen tra-
deras. Traditionsprincien har sedan tillkomsten av 1734 års lag varit stadgad
i 10:1 HB, vad gäller pantsättning och genom senare lagstiftning även i 10
och 22 §§ SkbrL och 3:6 ABL, vad gäller pantsättning och överlåtelse. Sub-
stitut för tradition kan vara denuntiation och registrering.

                                                
18 Se bl a Undén, Svensk sakrätt I. Lös egendom s 188 och Lennander a a s 111f.
19 NJA 1993 s 524 och 1995 s 367.
20 Säkerhetsupplåtelsen brukar betecknas SLJQXV�LUUHJXODUH, se Håstad, Sakrätt avseende lös
egendom s 347f.
21 Håstad i festskrift till Hessler s 317.
22 Walin a a s 69.
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7UDGLWLRQ

6NlO�I|U�WUDGLWLRQ

Motiven för ett traditionskrav vid pantsättning och överlåtelse har endast
vagt uttalats i lagförarbetena.23 Helander anser inte att traditionskravet på
grund av sina historiska rötter skall ses som ett självändamål utan att rimliga
skäl måste kunna motivera ett sådant krav. Helander anför vidare att skälen
skall tillgodose tredje mans intressen eftersom traditionen ger ett skydd mot
tredje mans anspråk. Tredjemansintressena kan delas upp i ett borgenärs-
skyddsintresse och ett omsättningsintresse. Då borgenärsskyddet är det vik-
tigaste för en panthavare koncentreras en diskussion kring skälen för tradi-
tionskravet främst kring borgenärsskyddsintresset. Ett försök att systemati-
sera de olika skälen för traditionskravet försvåras av att vissa skäl är invävda
i varandra.24

Ett grundläggande skäl för traditionen är att denna skall ge publicitet åt
pantsättningen. Helander anför att såväl som att traditionen kan ses som ett
uttryck för publicitetsprincipen kan publicitetsintressen vara ett skäl för tra-
ditionen.25 Publiciteten motverkar att man överskattar gäldenärens kredit-
värdighet. Detta motiv anses dock ha mindre betydelse för dagens kreditgiv-
ning då man normalt inte fäster någon vikt vid synligt egendomsinnehav.
Innehavd egendom kan t ex vara köpt med återtagandeförbehåll eller vara
hyrd. Av desto större betydelse är gäldenärens allmänna förvärvsförmåga,
rörelseresultat etc. Traditionens publicitetseffekt motverkar uppkomsten av
dubbeldipositioner, där tredje man ingår ett avtal med pantsättaren i tron att
egendomen är obelastad. Vid t ex sekundärpantsättning, där parterna är
medvetna om det dubbla förfogandet, leder en tradition till att prioritetsord-
ningen, in dubio, fastställs mellan panthavarna. Det skäl för traditionen som
ligger i nu beskrivna publicitetsprincip har större betydelse för omsättnings-
skyddet än för borgenärsskyddet.26

Borgenärsskyddsintresset tillgodoses eftersom tradition, med dess uppoff-
ring för pantsättaren, motverkar skentransaktioner och svikliga påståenden i
efterhand. Inom doktrinen anser man ofta detta skäl för traditionsprincipen
vara det viktigaste. Det kan vara väldigt svårt att bevisa att en transaktion är
en skentransaktion eller att den konstruerats i efterhand. Traditionen kan då
ge en objektivt fastställbar tidpunkt för panträttens uppkomst.27

Ett krav på tradition anses också främja ordning och reda i omsättningen av
egendom och på så sätt understödja borgenärsskyddet. Vid en tvist om bättre
rätt till pantsatt egendom är det uppfyllandet av traditionskravet som är av-

                                                
23 Prop 1936:2 s 44f och SOU 1935:14 s 97 och 188.
24 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom. Sakrättsliga spörsmål s 347ff.
25 A a s 351.
26 A a s 351ff och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 286f.
27 Helander a a s 359ff och Håstad Sakrätt avseende lös egendom s 286.
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görande.28

Att pantsättaren skall vidkännas en uppoffring anses också vara ett skäl för
traditionskravet. Kravet på uppoffring kan ges olika motiveringar. Gäldenä-
ren skyddas eftersom uppoffringen motverkar lättsinnigt ingångna pantavtal
där gäldenärens ställning endast förvärras. En tyngre motivering är dock
borgenärsskyddet. Möjligheterna för en gäldenär på ruinens brant att ta upp
lån, som endast skjuter upp en oundviklig konkurs, minskar genom uppoff-
ringsmomentet. Vidare får det inte vara alltför lätt att undandra de opriorite-
rade borgenärerna egendom genom pantsättning.29

Ett ytterligare skäl som brukar åberopas för kravet på tradition är att pantha-
varens faktiska makt över panten förhindrar att pantsättaren förfogar över
egendomen och omintetgör panthavarens rätt. Dessutom medför besittning-
en att panthavarens möjligheter att genomföra en eventuell pantrealisation
underlättas. Helander och Håstad ifrågasätter dock huruvida detta är skäl
som tillgodoser tredjemansitressena borgenärsskydd och omsättningsskydd.
Istället anses författarna att panthavarens behov av att ha den faktiska mak-
ten över panten rör förhållandet parterna emellan och att detta inte kan vara
ett skäl för traditionsprincipen.30 Nedan under 4.4.2.2 kommer det att fram-
gå vilken betydelse detta av Helander och Håstad framförda synsätt på pant-
havarens makt över panten har på tolkningen av traditionskravets innebörd.

7UDGLWLRQVNUDYHWV�LQQHE|UG

I 10:1 HB finns den grundläggande bestämmelsen om pantsättning av lös-
öre. Enligt lagrummet krävs det att panthavaren ”panten i händer får”.
Samma traditionskrav anses gälla vid överlåtelse av lösöre även om tradi-
tionskravet inte är lagfäst. Beträffande löpande skuldebrev och aktier kom-
mer traditionsprincipen vid pantsättning och överlåtelse till uttryck i 10 och
22 §§ SkbrL och 3:6 ABL. Ordalydelsen förutsätter, i vart fall vad gäller
skuldebrev och aktier, en fysisk tradition där objektet övergår i panthavarens
besittning. Även om det i de vanligaste fallen sker ett överlämnande av
egendomen till panthavaren eller köparen finns det numera en utbredd upp-
fattning inom doktrinen att traditionsbegreppet inte skall vara helt beroende
av besittningen. Med hänsyn till den varierande innebörd besittningsbegrep-
pet har kan det med en absolut koppling mellan tradition och besittning vara
svårt att i tveksamma fall bestämma traditionskravets innebörd. Överens-
stämmelsen beträffande innebörden av traditionskravet vid pantsättning och
överlåtelse är stor. En skillnad föreligger dock såtillvida att vid pantsättning
måste den besittningsändring som fullbordat pantsättningen bestå för att
panthavaren skall åtnjuta förmånsrätt.31

                                                
28 Helander a a s 362.
29 A a s 362f och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 286.
30 Helander a a s 364f och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 287.
31 Helander a a s 375ff och 400ff, Walin a a s 75ff och Håstad, Sakrätt avseende lös egen-
dom s 288ff.
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Ur äldre rättspraxis kan man utmönstra WUH�UHNYLVLW som nödvändiga beting-
elser för en fullbordad pantsättning. Pantsättaren skall ha avskurits från
normal förfoganderätt över panten, panthavaren skall ha erhållit en själv-
ständig förfogandemöjlighet och pantsättningen skall ha blivit synbar för
tredje man.32

I äldre doktrin var uppfattningen den, liksom i rättspraxis, att panthavaren
måste ha fått en besittning till egendomen som var klart markerad.33 Upp-
fattningen i doktrinen har dock svängt och numera läggs ett mer ända-
målsorienterat synsätt på traditionsbegreppet vid pantsättning och överlåtel-
se. Helander anför att i de tveksamma fallen bör man avgöra huruvida tradi-
tionskravet uppfyllts genom att anknyta till de bakomliggande skälen för
traditionskravet som syftar till att säkra borgenärsskydd och omsättnings-
skydd.34 Enligt Helander och Håstad bör det ur ändamålssynpunkt vara till-
räckligt att pantsättaren eller överlåtaren är avskuren från sin rådighet över
egendomen. Någon fysisk besittningsövergång behöver således inte alltid
ske.35 Även Walin anför att rättspraxis krav på panthavarens tillgång till
panten är ganska onödigt och inte alltid kan behövas upprätthållas.36

I sin ingående analys av traditionskravets innebörd konstaterar Helander att
det centrala är att pantsättaren eller överlåtaren avskärs från sin rådighet
över egendomen. Helander menar att vid studium av ett rättsfall på panträt-
tens område kan det första intrycket vara att det var panthavarens besittning
över egendomen som avgjorde, medan kärnfrågan i själva verket gällde hu-
ruvida pantsättaren avskurits från sin rådighet i tillräcklig grad.37 Att den
svenske lagstiftaren indirekt i 10:1 HB och direkt i 10 och 22 §§ SkbrL valt
en formulering som förutsätter att panthavaren har egendomen i sin besitt-
ning är för Helander inget hinder mot en rättsutveckling där det räcker med
ett rådighetsavskärande. Lagtextens formulering är enligt honom endast
knuten till normalfallet och tar inte ställning till de tveksamma fallen. Stöd
för detta skulle vara att traditionskravets innebörd ej närmare diskuterats i
förarbetena. Är det sedan så att lagtexten ger uttryck för ett ställningstagande
till traditionskravets innebörd behöver detta inte hindra en rättsutveckling
där man ändå anser att traditionskravet uppfyllts. Att panthavaren besitter
egendomen gynnar inte något tredjemansintresse utan endast panthavaren
såtillvida att en eventuell pantrealisation underlättas. Ytterligare ett skäl för
att panthavarens rådighet inte utgör ett led i traditionsregeln är rättslikheten
inom norden. I Norge är det enligt lagen tillräckligt att pantsättaren berövats

                                                
32 Se främst NJA 1956 s 485, som gällde pantsättning av spannmål i siloceller, men även
fallen NJA 1911 s 104, 1921 s 364, 1923 s 626 och 1933 s 78, vilka gällde nyckelpantsätt-
ning. I NJA 1930 s 685 ansåg majoriteten i HD att sakrättsligt giltig panträtt uppstått, trots
att panthavaren inte erhållit någon självständig förfogandemöjlighet över panten.
33 Undén a a s 192 vid not 43.
34 Helander a a s 379.
35 A a s 379f och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 288f.
36 Walin a a s 83.
37 Se t ex NJA 1941 s 687.
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rådigheten över panten. Danmarks bestämmelse om pantsättning av löpande
skuldebrev har samma lydelse som den svenska. Trots ordalydelsen har man
i dansk rätt inte något krav på att panthavaren fått rådighet över panten.38

I NJA 1996 s 52 hade HD att ta ställning till huruvida en sakrättsligt giltig
tradition skett. Det löpande skuldebrev, som pantsatts för ett förlagslån, hade
lämnats i öppen depå i bank. Med utgångspunkt i det besittningskrav som
uppställs i 10 och 22 §§ SkbrL anför HD att äldre rättspraxis krävt att pant-
sättaren avskurits från normal förfogandemöjlighet, att pantsättaren erhållit
en självständig förfogandemöjlighet samt att pantsättningen blivit synlig
utåt. HD anmärker sedan att nyare doktrin lagt tonvikten vid det första rek-
visitet, d v s rådighetsavskärandet, och konstaterar att ”[f]rågan i målet är
alltså om den pantförskrivning som Idrilla [pantsättaren] undertecknat d 20
juni 1990 och som godkänts av NCC [utfärdaren av skuldebrevet] samma
dag fullföljts på ett sådant sätt att Idrilla blivit DYVNXUHQ�IUnQ�UnGLJKHWHQ
[min kursivering] över skuldebrevet”. Då Idrilla lämnat ett notariatuppdrag
till emissionsbanken avseende nedläggande av handlingar i öppet förvar och
det av detta uppdragsavtal inte framgick att ”sådana begränsningar i rådig-
heten som följer med en pantsättning skulle gälla för någon handling som
lämnas för förvaring i depån” hade någon sakrättslig giltig panträtt inte upp-
stått för förlagsbevisinnehavarna. Eftersom pantsättningen föll redan p g a
bristande rådighetsavskärande kom HD aldrig att behöva diskutera de två
övriga rekvisiten. Millqvist anför att det är oklart huruvida dessa övriga rek-
visit helt saknade relevans eller om de kunnat vara avgörande i en annan
situation.39

I traditionskravet vid pantsättning ligger, som ovan nämnts, ett krav på att
besittningsförändringen skall bestå. Kravet är dock inte undantagslöst, utan i
rättspraxis har panträtten godtagits när panten av misstag kommit i pantsät-
tarens besittning. Har panthavaren fått vetskap om förhållandet måste denne
utan oskäligt dröjsmål vidta erforderliga rättelseåtgärder.40 Håstad anser att
ett undantag också bör gälla då pantsättaren återtar besittningen genom en
rättsstridig handling.41 Vad gäller panträttens ställning om panthavaren
medverkar till att pantsättaren återfår panten för tillfälligt nyttjande menar
Håstad att NJA 1956 s 485 (silofallet) utgör ett stöd för att förmånsrätten
består. Panthavaren får dock inte från början ha förpliktat sig att lämna ut
panten till pantsättaren utan pantsättaren måste vara såväl faktiskt som rätts-
ligt avskuren från sin rådighet.42 Helander anser inte att rättsfallet klart stö-
der åsikten att panträtten består eftersom pantsättaren inte innehade någon
del av panten vid konkursutbrottet. Helander är dock inte negativ till att
godta ett undantag där panträtten består när panten, med panthavarens sam-
tycke, återgår till pantsättaren för ett tillfälligt syfte.43 Är syftet däremot inte

                                                
38 Helander a a s 380ff och 414ff.
39 Millqvist, Traditionsprincipens innebörd s 129f.
40 NJA 1958 s 422 och 1983 s 103.
41 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 290.
42 A a s 291, se även Lennander a a s 67.
43 Helander a a s 397f.
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en tillfällig återgång förfaller pantens sakrättsliga verkan tills dess panten
traderas på nytt. En ny återvinningsfrist bör då börja löpa när panten åter-
ställs.44

7UDGLWLRQVVXEVWLWXW

Finns panten hos tredje man fullbordas pantsättningen genom att tredje man
underrättas om pantsättningen enligt lag (1936:88) om pantsättning av lös
egendom som innehaves av tredje man (1936 års lag). Denuntiationen fun-
gerar även som sakrättsligt moment när det gäller pantsättning och överlåtel-
se av enkelt skuldebrev. Enligt 10 och 31 §§ SkbrL skall skuldebrevsgälde-
nären, d v s sekundogäldenären, underrättas om rättshandlingen. Enligt 8:5
AKL uppkommer sakrättsligt skydd för förvaltarregistrerade aktier när för-
valtaren denuntieras. I rättspraxis har fastslagits att denuntiation även för
annan lös egendom är ett lämpligt sakrättsligt moment när egendomen inte
går att tradera. Exempel på sådan egendom är bostadsrätt45, dödsbo46 och
byggnad på annans grund47.

Ett ytterligare sakrättsligt moment som fungerar som traditionssubstitut är
registrering. Pantsättning och överlåtelse av ägarregistrerade aktier i VPC-
anknutet bolag skall registreras enligt 6:2 och 6:6 AKL. Kravet på registre-
ring gäller även för t ex varumärken enligt 33 och 34 §§ lag (1960:644) om
varumärken.

                                                
44 A a s 398f och Håstad Sakrätt avseende lös egendom s 291 not 21.
45 NJA 1971 s 66.
46 NJA 1972 s 512 och 1993 s 34.
47 NJA 1952 s 407, fallet gällde överlåtelse. Vid pantsättning av byggnad på annans grund
krävs enligt NJA 1954 s 455 tradition.
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2EOLJDWLRQVUlWWVOLJD�DVSHNWHU�Sn
SDQWUlWW�L�DNWLHU

,QOHGQLQJ

När aktier pantsätts är pantavtalet mellan pantsättare och panthavare obliga-
tionsrättsligt av stor betydelse. Det finns inga särskilda föreskrifter hur ett
pantavtal för pantsättning av aktier skall utformas. Avtalet kan således ingås
uttryckligen eller konkludent och pantsättningen kan vara specifik eller ge-
nerell. I det fall pantavtalet inte uttömmande reglerar olika spörsmål som
kan komma upp mellan parterna träder allmänna civilrättsliga regler in och
fyller ut avtalet.48

Av intresse för aktiepantsättning kan den aktiebolagsrättsliga dimensionen
vara. Aktiebolagsrätten inverkar på såväl pantavtalet och panträttens omfatt-
ning som på förhållandet mellan panthavare och bolag. Förutom själva an-
delsrätten i bolaget, med sitt ekonomiska värde, är till aktien knutna olika
rättigheter i bolaget, vilka är av förvaltningsmässig eller ekonomisk art.
Dessa rättigheter kan vara av intresse för panthavaren. En central frågeställ-
ning i detta kapitel är i vad mån grundläggande aktiebolagsrättsliga principer
förhindrar att dessa rättigheter tillkommer panthavaren.

3ULQFLSHUQD�RP�DNWLHQV�RGHOEDUKHW�RFK�VSOLWW�

ULQJVI|UEXG

En grundläggande princip inom aktiebolagsrätten är principen om aktiens
odelbarhet. Principens innebörd är att aktien inte får klyvas i olika andelar.
Det går därför inte att L eller PRW bolaget, för en andel i aktie, göra gällande
någon rätt till t ex utdelning eller att få rösta49. Odelbarhetsprincipens klyv-
ningsförbud förbjuder dock inte samäganderätt i en aktie. Enligt 3:14 3 st
ABL kan samägare endast genom en gemensam företrädare utöva aktieäga-
res rätt i bolaget. Klyvningsförbudet hindrar ej heller att ERODJHW beslutar att
varje aktie genom split delas i två eller flera aktier.

                                                
48 Lindskog i festskrift till Sandström s 310.
49 Söderström, Gällande lagar om aktiebolag jämte tillhörande författningar med förklaran-
de anmärkningar och präjudikat m m samt formulär s 122.
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En annan aktiebolagsrättslig princip är splittringsförbudet. Huruvida splitt-
ringsförbudet och odelbarhetsprincipen är två skilda principer eller om man
kan inordna splittringsförbudet under odelbarhetsprincipen finns det olika
åsikter om i doktrinen 50. Splittringsförbudet hindrar att någon eller några av
de rättigheter som är knutna till aktien, såsom rösträtt och rätt till framtida
vinstutdelning, tillfaller olika personer. Att överlåta eller pantsätta redan
uppkomna ekonomiska rättigheter står inte i strid med splittringsförbudet.
Utgångspunkten för splittringsförbudet är det samband som finns mellan de
ekonomiska rättigheterna och möjligheten att påverka förvaltningen av bo-
laget.

Enligt Nial och Johansson är splittringsförbudet en skyddsregel dels för ak-
tieägaren, dels för bolaget och övriga aktieägare och dels för aktieomsätt-
ningen: Aktieägarens möjlighet att bevaka sina ekonomiska intressen i bola-
get skyddas. I allmänhet är det för bolaget och övriga aktieägare fördelakti-
gast om bara den som har ett eget ekonomiskt intresse i bolaget deltar i för-
valtningen. Aktieomsättningen skulle lida skada ifall de förvaltningsmässiga
och ekonomiska rättigheterna kunde skiljas från själva aktierätten.51

Den av de två principerna som är intressant för den fortsatta framställningen
är splittringsförbudet. Klart är att principen förbjuder en särskild överlåtelse
av en viss rättighet, t ex rösträtten, för all framtid. Frågan är däremot i vad
mån det är tillåtet att överlåta en rättighet för viss tid.52 Att principen inte är
undantagslös framgår av 3:15-16 ABL. Roos förespråkar att separata be-
dömningar görs av splittringsförbudets inverkan på möjligheten att avskilja
av de olika förvaltningsmässiga och ekonomiska rättigheterna från själva
aktierätten. Detta därför att skälen för att tillämpa principen på olika rättig-
heter kan variera.

5|VWUlWW

$OOPlQW

Även om själva aktierätten, representerande en andelsrätt i bolaget, är pan-
tobjektet kan det för panthavaren vara av stor betydelse hur bolaget förval-
tas. Frågan är i vad mån aktiebolagsrättsliga principer förhindrar att pantha-
varen röstar för de pantsatta aktierna eller om han annars har en rätt att få
sina intressen beaktade i förvaltningen.

                                                
50 Roos menar att splittringsförbudet är fristående från odelbarhetsprincipen, se Avtal och
rösträtt. En aktiebolagsrättslig studie s 192 f. Nial och Johansson tillhör den falang av mot-
satt uppfattning, se Svensk associationsrätt i huvuddrag s 266.
51 Nial och Johansson a a s 266.
52 A a s 267.



17

5HNYLVLWHQ�I|U�U|VWUlWW

På bolagsstämman, vilken är bolagets högsta beslutande organ, har aktie-
ägarna enligt 9:1 ABL möjlighet att utöva sitt medbestämmande över bola-
get. Stämman har att upprätta en röstlängd, 9:11 2 st ABL. Aktieboken, förd
av bolagets styrelse eller VPC, pekar ut de röstberättigade. Endast den som
införts där äger delta i bolagets förvaltning.

I ett bolag som inte är VPC-anknutet kan det dock förekomma att en person
som är införd i aktieboken, men som sålt sina aktier, av bolaget nekas röst-
rätt om bolaget lyckas visa att överlåtelse skett. I VPC-anknutna bolag är
legitimationsreglerna sådana att det är utskriften av aktieboken, gjord tio
dagar innan stämman, som ensamt avgör vilka som är röstberättigade. Rod-
he m fl hävdar att en person som säljer sina aktier efter avstämningsdagen
men före stämman är röstberättigad. Detta skulle däremot inte en person
som sålt sina aktier före avstämningsdagen men av misstag stått kvar i för-
teckningen vara.53

5|VWUlWWVIXOOPDNW

Det krävs inte att aktieägaren personligen utövar sin rösträtt. Enligt 9:2 1 st
ABL får rösträtten även utövas genom ett ombud som kan uppvisa en skrift-
lig och dagtecknad fullmakt. En rösträttsfullmakt gäller dock endast ett år
från dagtecknandet, sedan måste den förnyas. En orsak till att fullmakten
endast gäller ett år är att annars skulle risken för att den som utfärdat den
inte längre är aktieägare öka. En annan orsak är att det är lämpligt att hu-
vudmannen med jämna mellanrum kan ta ställning till om fullmäktigen skall
få förnyat förtroende.54

6SOLWWULQJVI|UEXGHW�RFK�U|VWUlWWHQ

Utgör de pantsatta aktierna en kontrollpost kan det för panthavaren vara av
stor betydelse hur rösträtten utövas. Rösträtten innebär då en reell möjlighet
att påverka förvaltningen och pantens värde. Panthavaren, vilken varken är
ägare till aktierna eller är införd i aktieboken, har p g a splittringsförbudet
dock ingen möjlighet, förutom den tidsbegränsade rösträttsfullmakten, att få
rösträtt till aktierna enligt aktiebolagsrätten.

Roos tar upp och kommenterar olika argument som anförts för att inte tillåta

                                                
53 Rodhe a a s 187 och Nial och Johansson a a s 162.
54 Prop 1975:103 s 389.



18

en splittring av rösträtten från aktierätten.55 Ett vanligt argument är att det
krävs att rösträtten är förenad med en kapitalinsats och att således endast
delägare får delta i bolagets förvaltning.56 Roos anför att det är oklart hur
långt denna allmänna regel sträcker sig. Överförs rösträtten till en person
som redan är delägare eller, genom kreditgivning till bolaget eller lån till
aktieägare mot pant i bolagets aktier, har intresse av bolagets förvaltning kan
detta argument inte åberopas för ett splittringsförbud.

Ett annat argument som Roos tar upp och som för honom är det primära
hindret mot rösträttsöverlåtelse, är att det vid splittring av rösträtten skulle
vara svårt att avgöra vem rösträtten egentligen tillkommer. Röstlegitimatio-
nen är knuten till att man är införd i aktieboken och är verklig aktieägare.
Med dessa legitimationsregler saknas de tekniska förutsättningarna för att
skilja aktierätt och rösträtt åt med en betryggande metod. Roos menar dock
att hindret mot splittring går att komma runt om lagstiftaren vill. Som ex-
empel tar Roos upp regleringen av den testamentariska nyttjanderätten.

Ytterligare ett argument från Roos är att en ny förvärvares ställning inte kan
påverkas av en tidigare rösträttsöverlåtelse. Sådana inskränkningar i ny för-
värvares rätt utan dennes samtycke måste, såsom hembudsskyldigheten,
följa av lag. Skulle en splittring tillåtas menar Roos att tvister mellan röst-
rättsförvärvaren och ny aktieförvärvare lätt uppstår. En lösning på problemet
är dock att föreskriva deposition under splittringstiden.

Att ge någon annan fullmakt att rösta på stämman utgör inte splittring av
aktierätten enligt Nial och Johansson. Det är nämligen för aktieägarens räk-
ning och i hans namn som rösträtten utövas. Även om fullmäktige har ett
eget intresse av att få rösta och utöva inflytande över bolaget anser de båda
författarna inte att splittring föreligger eftersom aktieägaren när som helst
kan återkalla fullmakten och själv rösta.57

Möjligheten för panthavaren att säga upp krediten om pantsättaren återtar
rösträtten till aktierna fungerar normalt som ett påtryckningsmedel och en
förnuftig pantsättare lär se till att panthavaren har en giltig fullmakt.58

Nial och Johansson menar att en rösträttsfullmakt möjligen kan göras oåter-
kallelig i det fallet den lämnats till en panthavare som givit pantsättaren en
kredit mot säkerhet i aktier och det är avtalat att fullmakten skall gälla så
länge panträtten består. Författarna anser att panthavaren har ett intresse i
bolaget som motsvarar en delägares. Panthavaren har ett intresse av aktier-
nas värde och ett lojalt behov av att kunna med sin rösträtt verka för att bo-
laget förvaltas på ett riktigt sätt och att aktievärdet inte sjunker. Den aktie-
bolagsrättsliga regeln att en röstfullmakt endast gäller ett år menar författar-
na att man kommer runt genom att säga att pantsättaren har en skyldighet att
                                                
55 Roos a a s 194ff.
56 SOU 1941:9 s 488f.
57 Nial och Johansson a a s 268f.
58 Roos a a s 231f.
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förnya fullmakten så länge panträtten består.59

3DQWVlWWDUHQV�VN\OGLJKHW�DWW�YLG�U|VWQLQJ�EHDNWD�SDQWKDYD�
UHQV�UlWW

Även om det är pantsättaren, aktieägaren, som har att rösta för de pantsatta
aktierna är det inte självklart att denne kan rösta efter eget intresse och fritt
skön. Genom ett uttryckligt avtal mellan pantsättare och panthavare kan
pantsättaren ha ådragit sig en civilrättslig skyldighet att beakta panthavarens
rätt och rösta på ett visst sätt i vissa frågor.

Aktiebolagsrätten ställer inte upp några hinder mot en DYWDOVPlVVLJ röst-
bindning. Vad gäller de aktiebolagsrättsliga verkningarna av ett röstavtal
hävdar Nial och Johansson, genom att hänvisa till NJA 1972 s 29, att även
om röstningen på stämman strider mot röstavtalet har detta inte några som
helst inverkningar på stämmobeslutets giltighet.60 Kansmark och Roos är av
åsikten att ett röstavtal VDQQROLNW inte har några aktiebolagsrättsliga verk-
ningar. Vad författarna vill lämna dörren öppen för är röstavtal i form av
aktieägaravtal där avtalet omfattar alla aktieägare och fortfarande gäller.61

Lindskog anser att en skyldighet att beakta panthavarens rätt bör föreligga i
vissa fall även om ett särskilt röstavtal inte finns mellan parterna. Beslut
som Lindskog anser att pantsättaren är skyldig att rösta emot är beslut om
vederlagsfria utbetalningar som strider mot likhetsprincipen och därför ska-
dar panthavaren. Han anser inte att panthavaren har anledning att räkna med
sådana kapitalanvändningsdispositioner som minskar värdet på aktierna. Att
pantsättaren stöder ett förslag om mindre gåvor enligt 12:6 ABL bör dock
panthavaren finna sig i.62

Följer inte pantsättaren sin plikt att rösta på ett sätt, som tillvaratar panthava-
rens intresse, kan detta avtalsbrott enligt Lindskog leda till en för panthava-
ren förtida rätt att realisera aktierna. Lindskog anser dock inte att denna för-
tida rätt att realisera aktierna är värd så mycket. Vid realisationstillfället har
troligen det aktuella bolagsbeslutet redan lett till en värdeminskning av akti-
erna.63 Lennander anför att om pantens värdeminskning vållats av pantsätta-
ren har panthavaren en rätt att säga upp lånet eller kräva ny säkerhet. Detta
därför att pantsättaren brutit mot en av sina grundläggande förpliktelser;
skyldigheten att inte skada panten.64

                                                
59 Nial och Johansson a a s 269. Samma åsikt finns i Kedner och Roos, Aktiebolagslagen
9:2.04.
60 Nial och Johansson a a s 293.
61 Kansmark och Roos, Aktieägaravtal s 29ff.
62 Lindskog i festskrift till Sandström s 311.
63 A a s 311f.
64 Lennander a a s 126.
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%RODJHWV�VN\OGLJKHW�DWW�EHDNWD�SDQWKDYDUHQV�UlWW

Lindskog anser att bolaget i chikanösa fall, med begränsning av kapital-
skyddsreglerna, har en skyldighet att beakta panthavarens rätt. Som exempel
ges att när panthavarens rätt omfattar aktiens avkastning har panthavaren rätt
till alla former av vederlagsfria utdelningar enligt 12:1 1 st ABL, även för-
täckt utdelning. Har bolagsstämman fattat ett beslut om en förtäckt vinstut-
delning till pantsättaren skulle bolaget då ha en plikt att tillse att panthava-
ren tillförs värdet av den förtäckta utdelningen. Lindskog liknar situationen
vid en betalning till fel borgenär. Panthavaren skulle då kunna kräva bolaget
och bolaget har i sin tur en återkravsrätt gentemot mottagaren. Lindskog kan
även tänka sig att en ondtroende mottagare har att ersätta panthavaren.65

6lNHUKHWV|YHUOnWHOVH

En säkerhetsöverlåtelse skulle kunna vara ett sätt att komma runt splittrings-
förbudet, vad gäller rösträtten, när aktier lämnas som säkerhet. Kreditgiva-
ren förvärvar äganderätten till aktierna under säkerhetsstadiet.

Roos analyserar huruvida svensk rätt godtar att säkerhetsförvärvaren erhåller
rösträtt.66 Den slutsats Roos kommer till är att säkerhetöverlåtelser utgör
förtäckta pantsättningsavtal och att pantsättningregler bör tillämpas. Säker-
hetsköparen får således inte rösträtt. Roos anser inte att man kan göra en
analogi till rättsfallen NJA 1952 s 407 (överlåtelse av byggnad på annans
grund) och 1954 s 455 (pantsättning av byggnad på annans grund) och godta
olika lösningar för pantsättning och säkerhetsöverlåtelse. Rättsfallen har
kritiserats eftersom HD låter rubriceringen vara avgörande och inte ser till
de bakomliggande realiteterna. Att säkerhetsöverlåtelse såsom ett särskilt
institut accepteras inom en viss sektor av rättslivet där antalet säker-
hetsöverlåtelser är många, motiverar enligt Roos inte att en analogi görs till
säkerhetsöverlåtelse av aktier eftersom behovet inte finns och säker-
hetsöverlåtelser av aktier är sällsynta.

Lindskog pläderar däremot för att säkerhetsköparen skall tillerkännas röst-
rätten för aktierna.67 Lindskog menar att aktiebolagsrättsligt bör säkerhets-
förvärvaren kunna ses som ägare i alla avseenden och gör jämförelsen med
att den som ställt ut en säljoption på sina aktier betraktas som ägare. Regeln
skulle inte enbart vara enkel och praktisk utan motiveras även av att säker-
hetsförvärvaren har ett ekonomiskt intresse i bolaget och torde ha ett befogat
anspråk på att delta i bolagets förvaltning. Säkerhetsöverlåtaren har visserli-
gen också ett ekonomiskt intresse i bolaget men under säkerhetsstadiet anser

                                                
65 Lindskog i festskrift till Sandström s 312 och 321f not 19.
66 Roos a a s 235f.
67 Lindskog i festskrift till Sandström s 311 och 321 not 13.
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Lindskog att förvärvarens ekonomiska intresse har förtur. Lindskog anför
vidare att om säkerhetsförvärvaren frånkänns rösträtt kan ingen rösta för
aktier i ett icke VPC-anknutet bolag, där inga aktiebrev utfärdats, om säker-
hetsförvärvaren införs som ägare i aktieboken.

9LQVWXWGHOQLQJ�RFK�DQGUD�HNRQRPLVND�UlWWLJKH�

WHU

$OOPlQW

De till aktierätten knutna ekonomiska rättigheterna kan också ha betydelse
för aktiepantsättning. Vanligt är att pantens avkastning och andra rättigheter
som grundas på panten pantförskrivs tillsammans med huvudobjektet. Det
kan även tänkas att avkastningen pantsätts separat. Utifrån det aktiebolags-
rättsliga splittringsförbudet kan dock ifrågasättas huruvida det överhuvud är
möjligt att pantsätta framtida avkastning och andra ekonomiska rättigheter.

3DQWUlWWHQV�RPIDWWQLQJ

Som tidigare sagts är det osäkert vad som gäller in dubio om parterna inte i
pantavtalet sagt något om vinstutdelningen.68 Lindskog redogör för att den
allmänna meningen beträffande rättigheter är att avkastning från dessa inte
in dubio omfattas av panträtten. Själv anser han dock att avkastningen från
just aktier skall omfattas av panträtten. Ett starkt argument för detta skulle
enligt Lindskog vara att man löser problemet med extraordinära utdelningar
innefattande en kapitalåterbäring. Låter man inte tillfoga utdelningen till
panten har man istället att antingen skönsmässigt göra en uppdelning mellan
normal avkastning och kapitalåterbäring eller låta hela utdelningen gå till
pantsättaren. Dessa två sistnämnda lösningar ser Lindskog som otillfreds-
ställande. Även om den allmänna principen är att avkastning från rättigheter
in dubio inte omfattas av panten anser Lindskog inte att man frångår denna
princip om man låter aktiens utdelning tillfogas panten. Detta därför att det
inte finns något nödvändigt samband mellan utdelning och avkastning på
bolagskapitalet. Utdelningen kan innefatta en kapitalåterbäring eller så kan
bolaget ha en konservativ utdelningspolicy och lägga avkastningen till bo-
lagskapitalet.69

                                                
68 Se 4.3.3.
69 Lindskog i festskrift till Sandström s 312ff.
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Vid fondemission sker en rättighetsdelning och nya aktier ges ut. I doktrinen
är man av uppfattningen att denna rätt måste omfattas av panträtten även om
den inte särskilt omnämns i pantavtalet. Detsamma gäller rätt att delta i ny-
emission. Lennander motiverar detta med att dessa rättigheter knappast kan
ses som avkastning av aktien utan snarare som surrogat för en del av aktien.
De ursprungliga aktierna kan nämligen sjunka i värde vid fond- eller ny-
emission70. Beträffande nyemission gör Lindskog förbehållet att nyemissio-
nen måste ha ett ekonomiskt värde.71

Lindskog tar även upp rätten till inlösen av pantsatta aktier i samband med
inlösen av aktiekapitalet och menar att denna rätt, som kan vara av ekono-
miskt värde, självklart omfattas av panträtten. Författaren jämför rätten till
inlösen med ett anbud på aktierna.72

6SOLWWULQJVI|UEXGHW�RFK�UlWWHQ�WLOO�IUDPWLGD�YLQVWXWGHOQLQJ
RFK�DQGUD�HNRQRPLVND�UlWWLJKHWHU

Av splittringsförbudet följer att det ej går att göra en WRWDO|YHUOnWHOVH av de
med aktien förenade ekonomiska rättigheterna. I förarbetena till 1944 års
ABL överlämnade man frågan huruvida en överlåtelse, som inte är en tota-
löverlåtelse, av framtida ekonomiska anspråk kan ske, till rättsvetenskap och
rättstillämpning att avgöra.73 Någon klargörande dom i frågan har inte
kommit från HD. Diskussionen i doktrinen har främst kretsat kring splitt-
ringsförbudets koppling till vinstutdelningen. Som nämndes ovan i avsnitt
5.2 strider det inte mot splittringsförbudet att överlåta eller pantsätta redan
uppkomna rättigheter.

Tar man enbart hänsyn till splittringsförbudet menar Nial och Johansson att
det inte går att godta en överlåtelse eller pantsättning av framtida utdelning.
Visst stöd för sin ståndpunkt anser sig författarna finna i 24 § 2 st SkbrL där
det stadgas att 14 och 15 §§ SkbrL inte gäller för utdelningskuponger avse-
ende icke beslutad utdelning. Författarna menar dock att mindre avvikelser
från splittringsförbudet kanske kan tillåtas om överlåtelsen eller pantsätt-
ningen av den icke beslutade utdelningen gäller för begränsad tid och man
redan med säkerhet kan beräkna utdelningen. Möjligen kan man även, när
utdelningen för ett räkenskapsår beslutats, godta att rätten till utdelning
nästkommande räkenskapsår avskiljs från aktien. Genom att aktieägaren
obligationsrättsligt förpliktigar sig att till någon utbetala de utdelningsbe-
lopp som han erhåller från bolaget kommer man enligt författarna runt splitt-
ringsförbudet.74

                                                
70 Så är fallet när nyemissionen sker till underkurs.
71 Lennander a a s 117f, Lindskog i festskrift till Sandström s 314 och Walin a a s 248.
72 Lindskog i festskrift till Sandström s 315.
73 SOU 1941:9 s 40 vid not 1.
74 Nial och Johansson a a s 267.
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Lindskog menar att man bör skilja mellan själva utdelningsrätten, som är en
abstrakt rätt, och ur denna rätt redan uppkomna eller framtida fordringsan-
språk. Splittringsförbudet förhindrar att själva utdelningsrätten överlåts eller
pantsätts. När aktier pantsätts går det dock att pantsätta också dessa aktiers
framtida utdelning. Beträffande möjligheten att överlåta eller separat pant-
sätta framtida anspråk på utdelning anser Lindskog inte att rättsläget är all-
deles klart. Själv menar han dock att splittringsförbudet inte förhindrar ett
sådant avskiljande och anser sig finna stöd för sin åsikt i 24 § 2 st SkbrL.
(Samma lagrum som Nial och Johansson finner stöd för i princip motsatt
åsikt.) Vidare menar Lindskog att om en aktieägare obligationsrättsligt kan
förplikta sig att utge ett belopp som motsvarar utdelningen finns det ingen
anledning att hindra att han begränsar förmögenhetsunderlaget, för vilket
förpliktelsen svarar, från hela sin förmögenhet till just den utdelning som
utfaller.75

Nial och Johansson berör även splittringsförbudets inverkan på möjligheten
att skilja rätten till framtida fond- och nyemission från själva aktien. Kort
anför man att då det knappast finns något behov av ett sådant särskiljande
torde splittringsförbudet gälla.76

                                                
75 Lindskog, JF-ABL 12:3-7.2 och Om kapitaltillskott s 836f.
76 Nial och Johansson a a s 267f.
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Det faktum att aktierätten materialiseras på olika sätt, genom aktiebrev eller
notering på VP-konto hos VPC, kan ge upphov till sakrättsliga spörsmål vid
pantsättning av aktier. Ett aktiebolag som inte är VPC-anknutet behöver inte
utge aktiebrev om aktieägaren inte begär det. Det förekommer därför, även
om det är mycket sällsynt, att en aktierätt inte är materialiserad. Pantsättning
av en aktierätt utan aktiebrev kan trots sällsyntheten också behöva en belys-
ning ur sakrättslig synvinkel.

Vidare kan sakrättsliga spörsmål aktualiseras vid pantsättning av värdepap-
persdepåer. Tyngdpunkten i detta kapitel ligger på pantsättning av värde-
pappersdepåer och då den renodlade form av dessa som aktiedepåer utgör.
Aktier i VPC-anknutet bolag som ligger i en aktiedepå hos en bank är för-
valtarregistrerade77. Bestämmelser om förvaltarregistrering finns i 8 kap
AKL. Depåhållaren/förvaltaren kan själv ge krediten, vilket är vanligast,
eller förmedla krediten från någon notariatkund. I förmedlingsfallen är ban-
ken tredje man och innehar panten för panthavarens räkning. Numera tar
bankerna sällan säkerhet i ägarregistrerade aktier på VP-konto hos VPC utan
kräver att aktierna skall ligga i en depå och då vara förvaltarregistrerade.
Genom att aktierna ligger i en depå har banken större kontroll över panten.
Dessutom är detta förvaringssätt bäst för banken ur hanteringssynpunkt.

Vad som nedan skrivs om aktiedepåer är många gånger direkt överförbart på
värdepappersdepåer i allmänhet. Aktieägarna önskar ofta att belåna sin depå
samtidigt som de vill behålla kontrollen över att depån förvaltas på ett eko-
nomiskt riktigt sätt. I kreditgivarens intresse ligger också att en positiv
värdeutveckling sker i depån. Kärnfrågan är vilken omsättning man kan ha i
en aktiedepå utan att kreditgivarens panträtt kommer i fara.

                                                
77 I vissa undantagsfall, t ex när pantsättaren är insider, har man ägarregistrerade aktier i
depån. Aktierna är då både registrerade i depå hos banken och på VP-konto hos VPC. VPCs
register är dock avgörande när man skall avgöra ägarförhållandet till aktien och om pant-
sättning föreligger.
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Ovan under 5.3 redogjordes för olika specialitetsproblem som kan uppstå
vid pantsättning av lös egendom. Redogörelsen utgick från att specialitets-
problemen var av tre typer − dels avseende den pantsäkrade fordringen, dels
avseende pantsättarens förmögenhet och dels avseende panthavarens förmö-
genhet. Vid pantsättning av aktier som inte ligger i depå uppstår det normalt
inga för aktier specifika specialitetsproblem. Framställningen är här kon-
centrerad till de specialitetsproblem som kan uppstå vid pantsättning av ak-
tiedepåer.

$NWLHGHSnHU
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När en pantförskrivning av en värdepappersdepå sker är avtalet ofta formu-
lerat så att vad som pantförskrivs är samtliga värdehandlingar som vid var
tid finns i pantsatt depå med visst nummer hos depåhållaren och alla rättig-
heter som vid var tid är förtecknade i denna depå (rättigheterna kan utgöras
av t ex aktier för vilka aktiebrev inte utfärdats, andelar i obligationer, optio-
ner, terminsavtal och andelar i aktiefonder). Dessutom pantförskrivs till de-
pån anknutna konton. Vad som således pantförskrivs är ett kollektiv och inte
vissa bestämda värdepapper. Tanken är att nya värdepapper, som tillförs
depån genom att de gamla värdepapperna omsätts eller rena tillskott görs,
skall omfattas av panträtten. Huvudändamålet med krediten är ofta att kre-
dittagaren skall öka sin förmögenhet genom att förvärva och omsätta värde-
papper.

Specialitetskravet uppfylls vid pantsättningen av aktiedepån genom att de-
pån respektive den akt varigenom nya värdepapper läggs in anges.78 Det är
således inget hinder att aktierna inte närmare specificerats för att en precis-
ering skall ske i förhållande till pantsättarens förmögenhet. Håstad vill göra
ett förbehåll mot att alla aktier som finns i depån omfattas av panträtten.
Således skall enligt honom aktier som tillhör pantsättaren och som av pant-
havaren olovligen lagts i depån ej omfattas. Panthavaren kan ju ha erhållit
dessa aktier i ett annat syfte än att föra in dem i depån.79

Ibland förekommer det att hela aktiedepån pantsätts men att det dessutom
avtalas att panthavaren endast får tillgodogöra sig ett visst högsta värde.

                                                
78 Walin a a s 108.
79 Håstad i festskrift till Hessler s 319.
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Panten är fortfarande individualiserad genom att hela depån pantsatts. Be-
loppspärren har endast den funktionen att förutom att panthavarens rätt be-
gränsas till vad denne har att fordra när pantrealisationen aktualiseras be-
gränsas dessutom panträtten av maximibeloppet.80

3DUWLHOO�SDQWVlWWQLQJ�DY�GHSnQ

Även om pantförskrivning av hela depån är det vanligaste förekommer det
att en aktieägare inte vill pantsätta hela depån till en kreditgivare. Anled-
ningen kan skifta och vara t ex att skulden är liten i förhållande till depåns
värde och det vore orimligt att pantsätta hela depån, att aktieägaren vill ha
kvar sin rådighet över en del av aktierna eller att depån utnyttjas effektivare
som säkerhetsunderlag ifall en senare kreditgivares rätt är fristående från
den förste.81 En form av partiell pantsättning som bankerna ofta tillämpar är
punktpantsättning. Vid punktpantsättning är det vissa särskilda specificerade
aktier eller andra värdehandlingar som pantsätts. Eventuellt avtalas om ett
tillägg att banken högst får tillgodogöra sig ett visst belopp.

Håstad för en ingående diskussion huruvida specialitetsprincipen uppställer
begränsningar för partiell pantsättning av aktiedepåer. Likheter föreligger
ofta mellan pantsättning av aktiedepåer och varulager och NJA 1910 s 216
(skrotfallet) kan därför tjäna som utgångspunkt för en diskussion. En partiell
panträtt i lagret underkändes av HD eftersom panträtten inte avsåg en av-
skild myckenhet samtidigt som pantsättaren hade förfoganderätt över över-
skjutande lagermängd. Håstad anser att vid bedömningen huruvida ett av-
skiljandekrav skall uppställas vid partiell pantsättning av deponerat gods
måste man dels se på de praktiska olägenheter som ett avskiljandekrav leder
till och dels vilka risker ur allmän panträttslig synpunkt som ett avsteg från
avskiljandekravet innebär. Har en del av en aktiedepå pantsatts är det vis-
serligen möjligt att, för sakrättslig giltighet, bryta ut den pantsatta mängden
men Håstad anför att detta skulle innebära en viss omgång, leda till dyrare
förvaltning och dessutom medföra risk för förväxlingar. Önskvärt är därför
att undvika ett avskiljande. Ett krav på avskiljande bör dock finnas om kon-
kreta ändamålsskäl motiverar detta. 82

Håstad anger olika fall av partiell pantsättning av aktiedepå. Att pantsätta en
andel, t ex halva värdet av en aktiedepå, är förenligt med specialitetskravet.
Andelspanthavarens rätt gäller i varje aktie och pantsättaren kan inte förfoga
över någon av aktierna i depån utan att kränka panthavarens rätt.83 Är akti-
erna i depån av olika kvalitet och pantförskrivs en viss mängd av aktierna
menar Håstad att aktierna antingen i enlighet med NJA 1910 s 216 måste
avskiljas och att pantsättaren skall sakna förfoganderätt över det avskilda
eller att pantsättaren fråntas förfoganderätt över hela depån och panthavaren

                                                
80 Walin a a s 111.
81 Håstad i festskrift till Hessler s 312.
82 A a s 323ff.
83 A a s 333.
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får vid eventuell realisation välja i vilka föremål som panträtten gäller. Be-
står depån av samma sorts aktier och ett visst antal av dessa pantsätts utan
att avskiljas är det för panthavaren godtyckligt i vilka aktier panten gäller
och pantförskrivningen bör därför enligt Håstad inte strida mot kravet på
specialitet. Kravet på specialitet bör enligt honom även vara uppfyllt ifall
aktiedepån består av olika sorters aktier men att den pantsatta mängden är
urskiljbar genom sin egen beskaffenhet, t ex kan 1 000 Volvo A-aktier vara
pantsatta.84

Pantsätts ett visst värde i en aktiedepå av ojämn kvalitet och pantsättaren
medgivits fri förfoganderätt avseende överskottet kan det första intrycket
vara att panträtten brister i specialitet. Under senare år har dock Håstad häv-
dat att en sådan panträtt inte är något specialitetsproblem utan snarare ett
förfogandeproblem.85 Walin är av den uppfattningen att det inte går att pant-
sätta ett visst värde av en vara och än mindre ett visst värde av ett heterogent
varulager. En pantförskrivning av ett visst värde skulle enligt honom kanske
vara en svårhanterlig nyskapelse.86

5nGLJKHW
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Då en allmän redogörelse för de sakrättsliga momenten vid pantsättning
gjorts ovan under avsnitt 4.4 skall här först endast kort redogöras för hur
sakrättsligt skydd uppkommer vid pantsättning av aktier som inte ligger i
depå och som materialiserats på olika sätt. Desto större vikt läggs på pant-
sättning av aktiedepåer.

När en aktiedepå pantsätts förutsätter ofta såväl pantsättaren som panthava-
ren att en omsättning skall ske i depån. En viktig fråga är då huruvida ett
sakrättsligt skydd för panthavaren kan finnas även om pantsättaren omsätter
aktierna. Ibland vill pantsättaren endast göra en partiell pantsättning av de-
pån och frågan är om ett sakrättsligt skydd kan erhållas när pantsättaren gör
ett förbehåll att förfoga över resterande del eller värde i depån. Oklarheten i
rättsläget beträffande innebörden av kravet på att pantsättaren avskärs från
rådighet är otillfredsställande.

                                                
84 A a s 329ff.
85 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 337 jfr i festskift till Hessler s 335.
86 Walin a a s 110f.
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Beroende på om aktien materialiseras och i så fall på vilket sätt skall olika
sakrättsliga moment tillämpas. Har aktiebrev utfärdats är det sakrättsliga
momentet tradition enligt 10 och 22 §§ SkbrL och 3:6 ABL. Innehar tredje
man aktiebrevet fullbordas pantsättningen genom denuntiation enligt 1936
års lag.

Är bolaget VPC-anknutet krävs det för sakrättsligt skydd att registrering
sker enligt 6:2 och 6:6 AKL, om aktien är ägarregistrerad, eller att förvalta-
ren underrättas enligt 8:5 AKL, om aktien är förvaltarregistrerad. Har inte
alla aktier på ett aktiekonto pantsatts och de pantsatta inte förts över på ett
eget konto kan de pantsatta särskiljas från de icke pantsatta genom en
spärrmarkering enligt 2:5 AKL87.

Har en pantsättning registrerats enligt AKL krävs det panthavarens samtycke
för att kunna avföra pantsättningen från avstämningsregistret. En anmälan
av en pantsättning till registret kan göras av den registrerade ägaren men
även av panthavaren om denne kan härleda sin rätt från en behörig rättsin-
nehavare.88 Vilken form av dokumentation som krävs anges inte i förarbete-
na men Walin anför att 1936 års lag varken är direkt eller analogivis till-
lämplig.89

Att ett icke VPC-anknutet bolag inte utfärdar aktiebrev är mycket ovanligt.
Begär en aktieägare inte att få ut aktiebrev behöver sådant visserligen inte
utfärdas men de flesta bolag utfärdar brev automatiskt.90 En pantsättning av
en aktierätt som inte materialiserats sker genom denuntiation till bolagets
styrelse.91 Det finns inga bestämmelser om hur styrelsen skall agera när de
blivit denuntierade. Lindskog menar att det i efterhand lätt skall kunna kon-
trolleras huruvida en denuntiation skett. Styrelsen har därför enligt honom
en plikt att anteckna pantsättningen i aktieboken.92

$NWLHGHSnHU
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Det centrala i traditionskravets innebörd är att pantsättaren avskärs från sin
rådighet över panten. Trots NJA 1996 s 52 är det dock oklart huruvida det är

                                                
87 Prop 1988/89:152 s 110f.
88 A prop s 113.
89 Walin a a s 104.
90 Rodhe, Aktiebolagsrätt s 146.
91 Analogin till skuldebrevslagen föreslogs redan i ett lagstiftningsärende genom SOU
1941:9 s 174f. En sådan lagstiftning som aktier kom dock aldrig till stånd. Helander a a s
446, Walin a a s 100 och Lindskog i festskrift till Sandström s 316.
92 Lindskog i festskrift till Sandström s 322 not 26.
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tillräckligt att ett rådighetsavskärande skett eller om kravet på självständig
förfogandemöjlighet för panthavaren samt publicitet fortfarande gäller. Oav-
sett hur det förhåller sig med rekvisitet självständig förfogandemöjlighet för
panthavaren torde detta alltid vara uppfyllt när panträtt upplåts i en aktiede-
på.93 Hur synbarhetsrekvisitet, om det fortfarande gäller, skall kunna upp-
fyllas vid pantsättning av en aktiedepå omnämns inte särskilt i doktrinen.
Vad doktrinen uppehåller sig vid är rådighetsavskärandet.

I rådighetsavskärandet ligger att pantsättaren varken skall ha rättslig eller
faktisk möjlighet att förfoga över det pantsatta. Pantsätts en aktiedepå i en
banks förvar och pantsättaren inte avser att göra några omsättningar i depån
leder kravet på avskärande av rådighet inte till några problem.94 En grund-
läggande förutsättning för både pantsättaren och panthavaren är dock oftast
att en omsättning i depån skall kunna ske genom att aktierna byts ut. Värdet
av en depå kan vara väldigt högt och båda parter tjänar på en ekonomiskt
riktig förvaltning av depån. Motivet för en omsättning är antingen att för-
hindra en värdeminskning, förhoppning om värdeökning eller att riskutjäm-
na.95 Den springande punkten i detta sammanhang är vilken rätt pantsättaren
kan ha att omsätta aktierna i depån under säkerhetsstadiet. Frågan, vilken
har stor praktisk betydelse, har inte varit föremål för HDs prövning och
rättsläget är oklart.

För att avskära pantsättaren från möjligheten att förfoga över egendomen
använder sig banken av olika typer av spärrar i sitt datasystem. Även om
hela depån och anknutna konton pantförskrivits spärras oftast ett belopp som
utgör kreditbeloppet. Pantsättaren får dock ej själv förfoga över någon del av
panten men samtycke till förfogande kan ges av en rådgivare på banken.
Innehar banken panten för annan panthavares räkning eller om, vilket inte är
brukligt idag, en generell pantförskrivning görs av panten skall panten total-
spärras. En omsättning får då inte ske utan godkännande av kreditansvarig.

Har en aktiedepå pantsatts och pantsättaren förbehållit sig en rätt att göra
uttag ur depån eller panthavaren utfäst sig att låta pantsättaren fritt förfoga
över panten är panträtten ogiltig.96 Skulle panthavaren i ett särskilt fall
samtycka till att pantsättaren förfogar över panten förfaller inte det sakrätts-
liga skyddet.97

Vid omsättning i en aktiedepå sker dock omsättningen normalt inte på så
sätt att pantsättaren tar ut aktier ur depån och bankens sfär och därefter till-
för depån nya aktier ur sin egen sfär. Det vanliga är istället att förutom de-
pån är till depån anknutna konton pantsatta. Vid omsättning i depån beordrar

                                                
93 Håstad i festskrift till Hessler s 338.
94 A a s 309.
95 Walin a a s 108.
96 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 334. I NJA 1996 s 52 hade pantsättaren gjort
förbehåll om att panten inte fick tas ur depån utan pantsättarens och sekundogäldenärens
medgivande.
97 Se avsnitt 4.4.2.2.
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pantsättaren en försäljning av aktier. Försäljningslikviden sätts in på ett
pantsatt konto och kan användas för köp av nya aktier till depån efter order
av pantsättaren. Håstad menar att det här sker en omsättning ”inom stake-
tet”98.

I bankernas pantförskrivningsavtal föreskrivs att pantsättaren inte får förfoga
över värdepapper i depån eller tillhörande konto utan panthavarens (ban-
kens) samtycke i varje enskilt fall. Ett förtydligande görs att samtycke såle-
des krävs för varje åtgärd som berör den pantsatta egendomen, såsom utbyte
eller försäljning (även om likviden sätts in på ett pantsatt konto) eller inköp
av nya värdehandlingar och rättigheter för medel som innestår på pantsatt
konto. Frågan om samtycke skall ges prövas av bankens personal enligt ge-
nerella riktlinjer. När kunden vill handla i depån ges en varningssignal från
datasystemet. Avgörande för samtycket är att depåns och spärrade kontos
värde överstiger bankens fordran på kunden.

Håstad och Walin är av den åsikten att panthavarens sakrättsliga skydd inte
bör förfalla om pantsättaren förbehållit sig att göra omsättningar ”inom sta-
ketet” utan panthavarens samtycke. Walin menar att förutsatt panthavaren
inte släpper greppet över depån har det för panthavarens borgenärer i efter-
hand ingen betydelse om panthavaren samtyckt eller inte till ett utbyte i
varje särskilt fall. Visserligen kan kritik enligt honom anföras mot omsätt-
ningsrätten med motiveringen att pantförskrivningen inte är riktigt allvarligt
menad om ett sådant förfogande tillåts. Walin anser dock att det är tillräck-
ligt att sakrättslig fullbordan sker på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån ett än-
damålsenligt synsätt konstaterar han kort, med hänvisning till NJA 1923 s
62699, att det inte för panthavarens sakrättsliga skydd kan krävas att denne
samtycker till en omsättning i en helt sluten depå. Även Håstad hänvisar till
NJA 1923 s 626 i sin korta motivering till varför panträtten består. Håstad
menar att pantsättaren måste ha en möjlighet att realisera panten för att kun-
na betala sin skuld. Pantsättaren måste därefter kunna upplåta ny kredit mot
säkerhet i de nyförvärvade aktierna, utan att den ursprungliga panträttens
giltighet påverkas. Att det i pantförskrivningsavtalen finns ett krav på sam-
tycke till de särskilda transaktionerna ligger endast, enligt författarna, i
panthavarens intresse. Panthavaren har ett intresse av att den nya panten
utgör fullgod säkerhet. I praktiken följer alltid panthavaren depåns utveck-
ling och att lämna fältet fritt för byten skulle innebära en risk.100

                                                
98 Håstad i festskrift till Hessler s 340.
99 När ett varulager pantförskrevs förbehöll sig pantsättaren en rätt att göra uttag ur lagret.
Pantsättaren var dock skyldig att göra en avbetalning av sin skuld hos panthavaren motsva-
rande vad som togs ur lagret. Panträtten godtogs.
100 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 334f och Walin a a s 109f.
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I praktiken är det vanligast att hela aktiedepån samt till depån anknutna
konton pantsätts. Man kan dock, som anges i avsnitt 6.2.2.2, tänka sig olika
fall av partiell pantsättning av depån. Vid en andelspantsättning krävs det för
sakrättsligt skydd att pantsättaren är avskuren från rådighet över hela aktie-
depån eftersom andelspanthavarens rätt gäller i varje aktie101. Pantsätts ett
visst antal aktier i en heterogen aktiedepå krävs det enligt NJA 1910 s 216
att det pantsatta avskiljs och pantsättaren ej kan förfoga över detta eller att
pantsättaren avskurits från förfogandemöjligheten över hela aktiedepån. Är
dock aktiedepån av homogen kvalitet eller av heterogen kvalitet men det är
aktier av visst aktieslag som pantsätts och dessa därför är avskiljbara genom
sin egen beskaffenhet, anser Håstad att det för sakrättsligt skydd räcker att
pantsättaren förlorat sin rådighet över det pantsatta. Pantsättaren skulle såle-
des ha en rätt att förfoga över överskjutande mängd i depån.102

När bankerna genom punktpantsättning pantsätter vissa särskilda specifice-
rade aktier i depån avskärs pantsättaren från rådigheten över dessa genom att
de spärrmarkeras.

Beträffande möjligheten att pantsätta endast ett värde av aktiedepån finns
det, som ovan sagts i avsnitt 6.2.2.2, olika meningar i litteraturen. Walin
anser det vara tillfyllest att en pantsättning kan ske av KHOD�GHSnQ med en
begränsning intill ett högsta värde. Enbart en värdepantsättning där pantsät-
taren inte avskurits från rådigheten över hela depån skulle kanske vara en
svårhanterlig nyskapelse.103 Håstad har dock en mer positiv inställning till
en värdepantsättning där pantsättaren har en rätt att fritt förfoga över över-
skjutande mängd. Enligt honom skall återvinningsreglerna tjäna som en ram
för vilken omfattning panthavarens förmånsrätt har vid konkurs. Förmåns-
rätten bör då inte omfatta vad som kunde tagits ut de sista tre månaderna
fram till fristdagen. Håstad exemplifierar sitt förslag enligt följande: En ak-
tiedepå har pantförskrivits till värdet av 100 000 kr. Under tremånadersperi-
oden innan fristdagen steg värdet på depån till 150 000 kr. Pantsättaren hade
då kunnat ta ut 1/3 av värdet. När konkursen inträffade var depån värd 100
000 kr och panthavarens fordran var 100 000 kr. Istället för att förmånsrätten
gäller i 100 000 kr bör panthavaren här enligt Håstads åsikt nöja sig med
förmånsrätt i 2/3 av 100 000 kr.104

                                                
101 Håstad i festskrift till Hessler s 333.
102 A a s 330f.
103 Walin a a s 111.
104 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 337.
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En ny företeelse i bankvärlden är att bankerna kan erbjuda sina kunder
tjänster på Internet. En kund som har en aktiedepå i banken har möjlighet att
köpa och sälja aktier på Internet. Är depån pantsatt, hela depån eller punkt-
pantsättning, är den dock helt spärrad för handel på Internet. En orsak till
detta är osäkerheten om rättsläget beträffande panthavaren rätt att omsätta
depån. Vid omsättning på Internet kan ingen banktjänsteman gå i och lämna
ett samtycke till förfogande i varje särskilt fall.

cWHUYLQQLQJ
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Även om ett avtal om pantsättning slutits och pantsättningen fullbordats
sakrättsligt är det inte säkert att panträtten står sig mot pantsättarens borge-
närer. Genom återvinningsinstitutet i 4:5 och 4:12 KL kan en sakrättsligt
skyddad panträtt återvinnas vid konkurs eller företagsrekonstruktion. Enligt
förarbetena till KL har återvinningsinstitutet till syfte att skydda såväl gälde-
nären som borgenärskretsen som sådan. Gäldenären skyddas mot obehöriga
påtryckningar från sina borgenärer. Borgenärerna blir mer jämspelta och
skall vara tryggade mot att gäldenären på ett illojalt sätt undandrar sina till-
gångar från borgenärskretsen. Återvinningsreglerna gör det vidare möjligt
att skjuta upp inledandet av konkursen och istället undersöka alternativa
möjligheter för att komma till rätta med gäldenärens betalningssvårighe-
ter.105

En grundläggande förutsättning för återvinning är att transaktionen är till
nackdel för någon borgenär. I 4:5 KL finns den subjektiva återvinningsre-
geln. Återvinningsfristen är i paragrafen visserligen längre än i den objektiva
återvinningsregeln i 4:12 KL men å andra sidan krävs det att transaktionen
är otillbörlig samt att säkerhetstagaren är i ond tro om pantsättarens insol-
vens och otillbörligheten.

Enligt 4:12 KL kan en säkerhet återvinnas om gäldenären överlämnat den
senare än tre månader före fristdagen, förutsatt den inte var betingad vid
skuldens tillkomst eller inte överlämnats utan dröjsmål efter skuldens till-
komst. Återvinningsmöjligheterna är ännu vidare om egendomen pantsatts
till någon av gäldenären närstående. Att borgenären litat på gäldenärens per-
sonliga betalningsförmåga men sedan får en säkerhet strax före konkursen

                                                
105 Prop 1975:6 s 132.
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utgör ett exempel på en säkerhet som inte var betingad vid skuldens till-
komst. Rekvisitet ”skuldens tillkomst” anses enligt HD vara när kreditavta-
let sluts och ej när kredittagaren erhåller prestationen.106 Lämnas säkerheten
först när borgenären utlämnar sin prestation anses säkerheten ändå inte vara
återvinningsbar eftersom nackdelsrekvisitet inte är uppfyllt. Rekvisitet ”inte
överlämnats utan dröjsmål” avser fallet där parterna avtalat om säkerhet från
början men pantsättningen inte fullbordats förrän senare, t ex när pantsätta-
rens ekonomi kommit i gungning.107 En fokusering skall nu ske på hur åter-
vinningsinstitutet kan tillämpas på pantsättning av aktier.

9lUGH|NQLQJ�RFK�XWE\WH�DY�SDQW

Att aktier som pantsatts ökat i värde utgör ingen återvinningsgrund.108 Är
det en aktiedepå som pantsatts tillsammans med konton och sker en omsätt-
ning i depån ”inom staketet” anser inte Walin att omsättningen kan bli fö-
remål för återvinning. Är depån inte helt sluten utan att omsättning sker ge-
nom att aktier tas ut ur depån och ges till pantsättaren mot att denne tillför
depån nya aktier, menar Walin att en analogi skall göras till 4:12 KL. Om-
sättningen skall då tillåtas ur återvinningssynpunkt om bytet genomförs utan
dröjsmål. Om vid ett byte av aktier, vilka inte ligger i en depå med tillhöran-
de pantsatta konton, de nya aktierna är mer värda än de gamla börjar en ny
återvinningsfrist löpa från utbytet och återvinning beträffande övervärdet
kan bli aktuell. Är däremot de nya aktierna värda mindre än de gamla, drab-
bar detta panthavaren och inte tredje man. En senare tillförd kompletterande
säkerhet faller under en ny återvinningsfrist, räknad från tidpunkten från
kompletteringen.109

En värdeökning som uppstår genom att utdelningar och räntor från depån
med tillhörande konto tillförs kontot är inte intressant ur återvinningssyn-
punkt om avkastningen omfattas av pantförskrivningen. Skall däremot av-
kastningen enligt pantavtalet tillfalla pantsättaren, men avkastningen ändå
tillförs panten, hävdar Walin att tillförseln av avkastningen skall ses som ny
pantsättning och att ny återvinningsfrist påbörjas.110

7LOOlJJVVlNHUKHW

Handel med finansiella instrument kan ske antingen genom clearingorgani-
sationer eller genom att parterna själva ombesörjer clearingverksamheten.
Vid handel med finansiella instrument uppställs regelmässigt kravet att gäl-
denären skall ställa en initial säkerhet men även en kompletterande säkerhet
                                                
106 NJA 1989 s 185.
107 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 317f.
108 Håstad i festskrift till Hessler s 321.
109 Walin a a s 108ff.
110 A a s 109.
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när vissa förutsättningar är för handen. Avtalsvillkoren kan innehålla be-
stämmelser om att tilläggssäkerhet skall ställas om befintlig säkerhet mins-
kat i värde, om säkerhetskravet ökat p g a värdeförändringar i löpande kon-
trakt, om det är oro på marknaden eller om gäldenären brister i likviditet.111

Osäkert är om återvinningsreglerna normalt är tillämpliga på tilläggssäker-
heter som lämnats p g a värdeförändringar på utestående affärer. Har
tilläggssäkerheten lämnats för att befintlig säkerhet minskat i värde skulle
återvinning enligt 4:12 KL normalt kunna ske.112 Konkurslagen är dock dis-
positiv enligt 1:6 KL och ett undantag från återvinningsreglerna för tilläggs-
säkerhet har införts i 5:2 lag (1991:980) om handel med finansiella instru-
ment. Ej heller återvinningsreglerna i lag (1996:764) om företagsrekon-
struktion är då tillämpliga.

Skälen för denna särbehandling av handel med finansiella instrument är fle-
ra. Den svenska valutamarknaden är starkt kopplad till utlandet och innan
särlagstiftningen kom hållbarheten av tilläggssäkerheter enligt svensk rätt att
ifrågasättas. Detta ledde till oro på de finansiella marknaderna och svenska
företag stängdes ute från internationell handel. Överlämnandet av tilläggssä-
kerheterna ansågs ej heller av lagstiftaren vara en rättshandling som är värd
att återvinna, eftersom syftet inte är att undandra konkursboet tillgångar. 113

Undantagna från återvinning är således tilläggssäkerhet som överlämnats i
enlighet med avtalade regler för clearingverksamhet eller i enlighet med
allmänt tillämpade regler för finansiell handel direkt mellan två parter. Åter-
vinning kan dock ske om säkerheten inte överlämnats utan dröjsmål eller om
åtgärden inte kan ses som ordinär. Under lagstiftningsarbetet framfördes viss
kritik mot lagförslaget. Bl a ansågs det ytterst handla om att slippa sakrätts-
liga kostnader och det ifrågasattes varför handel med finansiella instrument
skall subventioneras.114

9LQVWXWGHOQLQJ

$OOPlQW

Normalt anses ett objekts avkastning vara skild från objektet när avkastning-

                                                
111 Prop 1996/97:42 s 20f.
112 NJA 1995 s 688. En förtida delbetalning av skulden hade skett p g a att panten sjunkit i
värde. Betalningen återvanns och HD uttalade att om gäldenären istället för förtida betal-
ning ställt tilläggssäkerhet, hade denna kunnat återvinnas enligt 4:12 KL.
113 Prop 1996/97:42 s 23ff.
114 A prop s 44.
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en förfaller.115 Lindskog menar dock att när det gäller aktier skall beslutstid-
punkten vara avgörande. Detta eftersom utdelningsfordringen då blir en
självständig rättighet och det är möjligt att utdelningen förfaller till betalning
först vid en senare tidpunkt.116

Frågan huruvida en aktieägare enligt de aktiebolagsrättsliga reglerna kan
överlåta rätten till framtida utdelning diskuterades ovan under avsnitt 5.4.3.
Rättsläget är oklart och åsikterna går isär i doktrinen. Står en pantsättning av
framtida vinstutdelning i strid med splittringsförbudet går det överhuvud
inte att erhålla sakrättsligt skydd för panträtten. Anser man att splittringsför-
budet inte ställer upp några hinder för pantsättningen gäller det, trots frånva-
ron av rättspraxis på området, att försöka klargöra hur rätten till den framti-
da vinstutdelningen sakrättsligt kan säkerställas. Med utgångspunkt i att det
går att pantsätta rätten till framtida utdelning skall här nu diskuteras hur sak-
rättsligt skydd erhålls och huruvida panträtten kan bestå efter vissa kritiska
tidpunkter. Dessa kritiska tidpunkter kan vara realisationstillfället, konkurs-
utbrottet, utmätningstillfället eller när beslut fattats om kvarstad.

6DNUlWWVOLJW�VN\GG

Pantsätts framtida vinstutdelning separat måste det sakrättsliga momentet
iakttas. Har istället själva aktien pantsatts och det sakrättsliga momentet då
iakttagits och dessutom panträtt i framtida utdelning följer av pantavtalet,
kan frågan ställas huruvida det krävs något VlUVNLOW sakrättsligt moment för
att utdelningen skall ges sakrättsligt skydd.

Är det en ägarregistrerad aktie i VPC-anknutet bolag som pantsatts kan det
på VP-kontot noteras att utdelningen omfattas av pantförskrivningen. Ett
sakrättsligt skydd även för utdelningen uppkommer då genom registrering-
en. En legitimationsregel finns i 3:12 ABL för ägarregistrerade aktier i VPC-
anknutet bolag. Har en person, genom t ex pantsättning, rätt att disponera
över aktier, utdelning och nytillkomna rättigheter skall personen på begäran
införas i en särskild förteckning, vilken förs vid sidan av avstämningsregist-
ret.

Icke VPC-anknutna bolag har normalt särskilda utdelningskuponger.
Lindskog menar att när avkastningen pantsätts tillsammans med aktien
måste ett särskilt sakrättsligt moment iakttas för utdelningen. Finns utdel-
ningskuponger måste dessa traderas och finns ej sådana kuponger hos ett
icke VPC-anknutet bolag uppkommer sakrättsligt skydd genom att bolaget
denuntieras.117 Walin är däremot av den uppfattningen att något särskilt sak-
rättsligt moment inte behövs utan att sakrättsligt skydd uppkommer samti-

                                                
115 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 342ff och 12:8 UB.
116 Lindskog i festskrift till Sandström s 324 not 37.
117 A a s 316f.
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digt som huvudobjektet skyddas118.

I de allmänna villkoren i bankernas formulär om pantförskrivning av hela
värdepappersdepån tillsammans med anknutna konton anges att avkastning
av panten och andra rättigheter som grundas på panten också omfattas av
pantsättningen. Vid pantsättning av aktiedepå och dess konton omfattas så-
ledes utdelningar, räntor och rättigheter som att delta i emissioner av pan-
trätten. Trots avtalsvillkoret gör banken normalt inte anspråk på utdelningar
och räntor om hela depån beloppspärrats. Avkastningskontot, dit utdelningar
och räntor går, låter man då pantsättaren förfoga över. Har däremot depån
totalspärrats, vilket sker när banken förvarar depån för annan panthavares
räkning eller när en generell pantförskrivning skett av depån, är dock även
avkastningskontot spärrat.

Walin diskuterar bankernas praxis att låta pantsättaren tillgodogöra sig av-
kastningen och liknar denna praxis vid en villkorad motförpliktelse. Banken
låter pantsättaren tillgodogöra sig avkastningen i takt med den förfaller för-
utsatt att denne sköter sina förpliktelser gentemot banken. Betalas inte
amorteringar och ränta på den bakomliggande krediten i rätt tid anser Walin
att banken kan utöva sin kvittningsrätt genom att behålla avkastningen. Be-
står avkastningen av utdelningskuponger kan banken kräva in dem − att låta
pantsättaren handha kupongerna är endast enligt Walin ett enkelt sätt att
”effektuera panthavarens villkorliga utfästelse”. Även om panthavaren inte
får tillbaka kupongerna menar Walin att avkastningsrätten är knuten till ak-
tien såsom tillbehör. Han hänvisar till 24 § SkbrL. Genom att pantsättningen
av avkastningsrätten fullbordats sakrättsligt samtidigt som huvudobjektet
blev sakrättsligt skyddat kommer enligt Walin inte någon särskild återvin-
ningsfrist att löpa beträffande avkastningsrätten.119

5lWWHQ�WLOO�YLQVWXWGHOQLQJ�HIWHU�YLVV�NULWLVN�WLGSXQNW

Vid viss kritisk tidpunkt såsom realisationstillfället, konkursutbrottet och
utmätningstillfället gäller det att avgöra vilken omfattning pantobjektet har.

Många författare har i doktrinen yttrat att realisationen av panten omfattar
dess avkastning även om denna inte pantsatts. Lennander menar att det inte
spelar någon roll om panten är en rättighet eller ett lösöre.120

I NJA 1993 s 524 och i 1995 s 367 fastslog HD att det vid konkurs och ut-
mätning är en grundläggande princip att avkastning förfallen efter konkurs-

                                                
118 Walin a a s 246f.
119 A a s 246f.
120 Lennander a a s 111f, Undén a a s 188, Walin a a s 258 och Håstad, Sakrätt avseende lös
egendom s 342.



37

utbrottet eller utmätningstillfället är tillbehör till huvudobjektet. Håstad frå-
gar sig dock om denna allmänna princip är tillämplig på värdepapper vid
konkurs och utmätning. Enligt 24 § SkbrL kan en aktiekupong pantsättas
separat. Det anges inte i lagrummet att panthavarens rätt till framtida utdel-
ning består efter konkurs och utmätning, men detta är kanske förutsatt. Ett
sådant sakrättsligt skydd skulle dock enligt Håstad strida mot den grundläg-
gande principen som kommit fram i de ovan nämnda rättsfallen och förut-
sätta att nyttjanderätt till värdepapper har sakrättsligt skydd eller ändå tillåts
bestå.121

Även Lindskog frågar sig vad som egentligen gäller beträffande framtida
avkastning på värdepapper. Förutom konkurs- och utmätningsfallen, vilka
Håstad ser som oklara, tar Lindskog upp realisation och även kvarstad. En
utgångspunkt för Lindskog i hans bedömning är att en koncentration av kre-
ditunderlaget skall ske. Värdefördelningen mellan aktien och framtida ut-
delning är osäker. Utgör den framtida utdelningen inte en del av aktien
kommer denna osäkerhet att inverka på värderingen av såväl aktien som den
framtida utdelningen. Lindskogs slutsats är därför att vid pantrealisation bör
framtida avkastning ses som tillbehör. Detsamma bör enligt honom gälla
bl a vid utmätning och kvarstad. Vad som gäller vid konkurs, där aktien inte
pantsatts utan enbart den framtida utdelningen, anser inte Lindskog som
alldeles givet. Sina tidigare uttalanden122 om sakrättsligt skydd för pantsätt-
ning av framtida utdelning benämner Lindskog numera som inte helt fär-
digtänkta.123

                                                
121 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 347.
122 Se Lindskog, JF-ABL12:3-7.2 och Om kapitaltillskott s 836f.
123 Lindskog i festskrift till Sandström s 317f och 324 not 39.
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$QDO\V

,QOHGQLQJ

Utav den föregående redogörelsen av obligationsrättsliga och sakrättsliga
aspekter på panträtt i aktier framgår att det finns många frågeställningar och
problem som inte är klarlagda. I detta kapitel lämnar jag egna synpunkter
och förslag till lösningar på ett flertal av de rättsliga spörsmålen.

2EOLJDWLRQVUlWWVOLJW

5|VWUlWW

6SOLWWULQJVI|UEXGHW�RFK�U|VWUlWWHQ

Såsom Roos124 förordar anser även jag att det är lämpligt att göra separata
bedömningar av i vad mån splittringsförbudet inverkar på möjligheten att
skilja de förvaltningsmässiga respektive de ekonomiska rättigheterna från
aktierätten. Den styrka varmed skälen för att åberopa principen om splitt-
ringsförbud gör sig gällande kan variera. Roos tar enbart upp rösträtts-
aspekten och de skäl som i det sammanhanget anges för att upprätthålla
splittringsförbudet.

Enligt mitt förmenande går det inte, utöver den ettåriga rösträttsfullmakten,
att överföra den med de pantsatta aktierna tillhörande rösträtten till pantha-
varen. Beträffande argumenten som anförs för att motivera ett splittringsför-
bud vill jag säga följande: Argumentet att endast delägare, vilka stått för en
kapitalinsats, har rätt att delta i bolagets förvaltning anser jag inte ha bäring
när panthavaren önskar att få rösträtten över aktierna. Panthavaren har ett
faktiskt ekonomiskt intresse av hur bolaget förvaltas, i vart fall när det är en
kontrollpost som pantsatts. Att en ny förvärvares ställning inte kan påverkas
av en tidigare rösträttsöverlåtelse instämmer jag visserligen, men anser inte
att argumentet behöver undergräva en giltig rösträttsöverlåtelse fram till dess
att aktierna överlåts. Det DYJ|UDQGH�DUJXPHQWHW anser jag vara legitimations-
reglerna. Att tilldela den rättmätige aktieägaren rösträtten är en enkel och
praktisk regel som skapar ordning och reda.

                                                
124 Roos a a s 193.
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Enligt min åsikt är ett annat argument att när endast en del av aktieägarens
aktiepost i ett bolag pantsatts undviker man risken att rösträtten utövas olika
för pantsatta och icke pantsatta aktier. Den aktiebolagsrättsliga principen att
en aktieägare som har flera aktier endast får rösta på ett sätt för aktierna
skulle då stödjas125.

3DQWVlWWDUHQV�VN\OGLJKHW�DWW�YLG�U|VWQLQJ�EHDNWD�SDQWKDYDUHQV
UlWW

För att pantsättaren när han utövar rösträtten över de pantsatta aktierna skall
ha en VN\OGLJKHW att rösta på visst sätt i vissa frågor anser jag att det krävs ett
särskilt avtal om detta mellan panthavare och pantsättare. Pantsättaren är
annars fri att rösta som han vill. Lindskog126 förordar en skyldighet för pant-
sättaren att beakta panthavarens rätt när det gäller kapitalanvändningsdispo-
sitioner som strider mot likhetsprincipen, även om det inte finns något rös-
tavtal mellan panterna. Hans motivering − att panthavaren inte har anledning
att räkna med sådana dispositioner där värdet på aktierna minskar − anser
jag dock inte vara bärkraftig. Vederlagsfria utbetalningar från ett aktiebolag
som sker inom ramen för utdelningsbart kapital, men som strider mot lik-
hetsprincipen, är tillåtna aktiebolagsrättsligt förutsatt alla aktieägare sam-
tycker. Att någon kan särbehandlas bör således en panthavare räkna med, i
vart fall om det är ett bolag med ett mindre antal aktieägare. Vill panthava-
ren gardera sig mot risken att en utbetalning sker i strid med likhetsprincipen
får han se till att ett röstavtal upprättas. Ett röstavtal har dock den svagheten
att ett stämmobesluts giltighet inte påverkas av att pantsättaren röstar i strid
med avtalet.

Även om jag inte anser att det föreligger någon skyldighet för pantsättaren
att rösta på ett visst sätt, utan att detta är avtalat, kommer pantsättaren ändå i
regel att tillvarata panthavarens intressen vid röstning. Panthavarens intresse
är att ha en fullgod säkerhet vars kursfluktuationer inte är extraordinära. Är
pantsättaren genom sin röstning vållande till att aktierna minskar i värde,
d v s skadas, har panthavaren en rätt att säga upp lånet eller kräva ny säker-
het. Ur bolagets synvinkel enbart okloka beslut bör inte anses som beslut där
pantsättaren genom vållande skadar bolaget. De värdeminskningar som kan
ge panthavaren rätt att säga upp lånet eller kräva ny säkerhet är sådana som
orsakats av vederlagsfria utbetalningar som står i strid med likhetsprincipen
och vars inverkan på aktievärdet inte är marginell. Denna möjlighet för
panthavaren att vidtaga åtgärder ifall pantsättaren skadar panten lär avhålla
den kloke pantsättaren från att bortse från panthavarens intressen vid utöv-
andet av rösträtten.

                                                
125 Principen diskuteras av Rodhe a a s 180, Kedner-Roos a a 9:2.06 och Nial och Johans-
son a a s 166. Nial och Johansson kritiserar principen.
126 Lindskog i festskrift till Sandström s 311.
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%RODJHWV�VN\OGLJKHW�DWW�EHDNWD�SDQWKDYDUHQV�UlWW

Lindskog har en intressant tes att bolaget i vissa situationer har en skyldighet
att beakta panthavarens rätt. Som exempel ges ett beslut om förtäckt utdel-
ning. Har panthavaren rätt till pantens avkastning är en utbetalning av den
förtäckta utdelningen till annan än panthavaren en betalning till fel borgenär.
Grunderna för tesen utvecklas inte vidare av Lindskog.127

Enligt mitt förmenande bör en sådan tes kunna förankras inte enbart i kre-
diträttens legitimationsregler utan även aktiebolagsrättsligt. I 8:13 2 st ABL
stadgas att företagsledningen inte får verkställa ett beslut som står i strid
med ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Även ett beslut som innebär ett up-
penbart åsidosättande av ERODJHWV�LQWUHVVH befriar företagsledningen från
lydnadsplikten128. I bolagets intresse bör enligt min mening ligga, förutom
aktieägarnas vinstintresse, även intressen som det allmänna, anställda och
kreditgivare har.

Dotevall anför att styrelsen har en plikt att följa stämmans beslut, under
förutsättning det inte står i strid med 8:13 2 st ABL eller bolagets intresse,
även om beslutet är affärsmässigt olämpligt129. Problemet i sammanhanget är
att avgöra vad som är ett enbart affärsmässigt olämpligt beslut och vad som
är ett affärsmässigt olämpligt beslut som står i strid med bolagets intresse.
Förutom att vara kreditgivare till aktieägaren kan panthavaren även vara
bolagets kreditgivare. Ett beslut om förtäckt utdelning som dränerar bolaget
på pengar och orsakar panthavaren/kreditgivaren betydande skada kan skada
bolaget indirekt genom att bolagets relation med panthavaren/kreditgivaren
försämras. En företagsledning som är medveten om att ett beslut i bolaget
skulle orsaka en panthavare/kreditgivare betydande skada och även skada
bolaget får inte verkställa beslutet enligt min åsikt. Företagsledningen har en
sysslomannaställning och ansvaret är sanktionerat i skadeståndsreglerna.

6lNHUKHWV|YHUOnWHOVH

Säkerhetsöverlåtelse kan ses som ett alternativ till pantsättning eftersom det
fyller funktionen att ge en kredit mot säkerhet i viss egendom. Att, såsom
Roos130 anför, inte tillerkänna säkerhetsköparen rösträtt för säkerhetsöver-
låtna aktier med motiveringen att en panthavare inte har någon rösträtt anser
jag inte vara försvarbart. Då en säkerhetsöverlåtelse accepteras som en
äganderättsöverföring och inte ses som en skenrättshandling skulle det vara
märkligt om säkerhetsförvärvaren inte blir ägare i alla avseenden. Enligt
aktiebolagsrätten är den verklige ägaren röstberättigad och inga undantag
ges för säkerhetsförvärvare.
                                                
127 A a s 312 och 321f not 19.
128 Denna grundsats, vilken var lagfäst i ABL 1944, anses fortfarande gälla. Se prop
1975:103 s 382.
129 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör. En aktiebo-
lagsrättslig studie i komparativ belysning s 203f.
130 Roos a a s 235f.
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Ifall en säkerhetsförvärvare inte tillerkännas rösträtten skulle detta kunna ge
upphov till störningar vid kreditgivning. En säkerhetsöverlåtelse av en kon-
trollpost i ett bolag där kreditgivaren ges rösträtt kan vara enda möjligheten
för att få en kredit. Hur rösträtten utövas för kontrollposten är av stor bety-
delse för aktiernas värde och kreditgivaren kan se det som alltför riskfyllt att
kredittagaren har denna makt över bolaget. Ettåriga rösträttsfullmakter eller
röstavtal har sina svagheter och är kanske inte för kreditgivaren fullgoda
alternativ till en säkerhetsöverlåtelse.

9LQVWXWGHOQLQJ�RFK�DQGUD�HNRQRPLVND�UlWWLJKHWHU

3DQWUlWWHQV�RPIDWWQLQJ

Min åsikt är att en säkerhetsrätts omfattning skall tolkas restriktivt och att
pantens avkastning då in dubio LQWH omfattas av pantsättningen. Vill pantha-
varen ha säkerhet i vinstutdelningen också måste denna således omfattas av
pantförskrivningen. Har inget sagts mellan parterna har pantsättaren en rätt
att pantsätta utdelningen till annan.

Till skillnad från Lindskog131 anser jag inte att extraordinära utdelningar
innefattande en kapitalåterbäring är ett problem vars lösning ligger i att akti-
ers avkastning in dubio tillfaller panthavaren. Att en kapitalåterbäring kan
ingå i utdelningen, vilken KHOW�RFK�KnOOHW tillfaller pantsättaren om denne har
rätt till utdelningen, är en risk som panthavaren får kalkylera med. Risken
undviks enkelt genom att utdelningen pantförskrivs särskilt.

6SOLWWULQJVI|UEXGHW�RFK�UlWWHQ�WLOO�IUDPWLGD�YLQVWXWGHOQLQJ�RFK
DQGUD�HNRQRPLVND�UlWWLJKHWHU

När det aktiebolagsrättsliga splittringsförbudet diskuteras är det främst röst-
rättsfrågan som berörs. Möjligheten att splittra de ekonomiska rättigheterna
från aktierätten är sparsamt behandlad. Nial och Johansson132 uttalar gene-
rellt att splittringsförbudet i princip hindrar överlåtelse eller pantsättning av
framtida ekonomiska rättigheter. Ingen skillnad görs mellan en totalöverlå-
telse eller pantsättning av den abstrakta rätten eller förfogande över framtida
fordringsanspråk. Ej heller åtskiljs pantsättning av de ekonomiska rättighe-
terna, där också aktierna pantsatts, från överlåtelse eller separat pantsättning
av de ekonomiska rättigheterna. Författarna ger ingen direkt motivering till
varför splittringsförbudet skall upprätthållas här.

Lindskog133 koncentrerar sin analys till möjligheten att förfoga över framtida

                                                
131 Lindskog i festskrift till Sandström s 312ff.
132 Nial och Johansson a a s 267.
133 Lindskog, JF-ABL 12:3-7.2 och Om kapitaltillskott s 836f.
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vinstutdelning. Att förfoga över den abstrakta rätten är splittring. Han anser
däremot inte att det är splittring att, när aktien pantsätts, även pantsätta
framtida utdelning eller att överlåta eller separat pantsätta framtida anspråk
på utdelning.

Mot att tillåta splittring av rösträtten från aktien talar främst de aktiebolags-
rättsliga legitimationsreglerna. Något argument utav samma dignitet kan jag
inte finna när det gäller att motivera ett splittringsförbud av de ekonomiska
rättigheterna och det inte är den abstrakta rätten som splittras. Jag ifrågasät-
ter huruvida det är förbjudet att förfoga över framtida anspråk. Genom att
man tillåter att en aktieägare pantsätter sin aktierätt och sitt ekonomiska in-
tresse i bolaget bör det i vart fall inte föreligga några hinder mot att när akti-
en pantsätts även pantsätta framtida vinstutdelning.

6DNUlWWVOLJW

6SHFLDOLWHWVSULQFLSHQ

När hela aktiedepån pantsatts uppkommer det enligt mitt förmenande inte
några specialitetsproblem förutsatt att själva depån och den akt varigenom
nya aktier läggs in specificeras. Ej heller en beloppspärr inverkar på pan-
trättens giltighet. Förutom av fordrans storlek begränsas då panthavarens
möjlighet att tillgodogöra sig pantens värde av beloppspärren.

Möjligheten att kunna göra endast en partiell pantsättning av sin aktiedepå
har en viktig praktisk betydelse. Vanligt förekommande är att bankerna ge-
nom punktpantsättning tar panträtt i vissa specificerade aktier i depån. Ge-
nom en markering i bankens register blir aktierna specialiserade. Kravet på
specialitet uppfylls även när en andelspantsättning görs eller när ett visst
antal akter i en homogen depå pantsätts utan att avskiljas.

Vad jag däremot ställer mig frågande till är en ren värdepantsättning av en
aktiedepå, där pantsättaren inte avskurits från förfoganderätten avseende
överskottet. Håstad anser numera att en sådan ren värdepantsättning inte är
något specialitetsproblem utan ett rent förfogandeproblem.134 Walin avfär-
dar hela tanken på en ren värdepantsättning med en kort motivering att det
kanske är en svårhanterlig nyskapelse.135 Jag anser inte att en ren värdepant-
sättning uppfyller specialitetskravet eftersom den inte hänför sig till hela
depån, enstaka aktier eller en andel av depån. Inte ens en extensiv tolkning
av specialitetskravet kan enligt min åsikt legitimera en sådan fiktiv pantsätt-
ning.
                                                
134 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 337, jfr i festskrift till Hessler s 335.
135 Walin a a s 110f.
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5nGLJKHW

2PVlWWQLQJ�L�HQ�DNWLHGHSn

Möjligt är att HD i NJA 1996 s 52 avsåg att klargöra att traditionskravet är
uppfyllt när pantsättaren avskurits från sin rådighet över panten och att de
tidigare kraven på självständig förfogandemöjlighet för panthavaren samt
publicitet således spelat ut sin roll. Vid en tolkning av rättsfallet framstår det
dock som oklart om de två sistnämnda rekvisiten inte kan vara avgörande
för utgången i ett annat fall. HD fastslog nämligen LQWH att traditionskravets
innebörd enbart var att ett rådighetsavskärande skett. Hur som helst är just
rådighetsavskärandet det centrala vid pantsättning av aktiedepå. Panthavaren
får anses ha en från pantsättaren självständig och oberoende tillgång till
panten. Synbarhetsrekvisitet, vilket inte omnämns i doktrinen beträffande
pant i depåer, anser jag också vara tillfredsställt. Visserligen föreligger det
inte samma synbarhet utåt som vid lösörepantsättning där lösöret överförs
från pantsättarens förmögenhetssfär till panthavaren. Dock är det möjligt att
i efterhand kontrollera pantsättningen av depån genom att få tillgång till
bankens datasystem, i vilket registrering sker.

I praktiken är pantsättaren genom bankens pantförskrivningsavtal och spär-
ren av depå och konto såväl rättsligt som faktiskt avskuren från möjligheten
att förfoga över depån och panthavarens anspråk är då sakrättsligt skyddat.
Håstad och Walin är dock av den åsikten att en sådan rådighetsbegränsning
inte är nödvändig för att erhålla sakrättsligt skydd när omsättningen sker
”inom staketet”.136 Personligen är jag inte beredd att acceptera en sådan ut-
tänjd tolkning av traditionskravets innebörd och begreppet rådighet. Visst
bör det vara tillräckligt att den sakrättsliga fullbordan sker på ett ändamåls-
enligt sätt. Jag anser dock inte att det för traditionskravet relevanta skälet
uppoffring tillgodoses när pantsättaren har en rätt att gör omsättningar
”inom staketet”.

När pantsättaren får behålla sin faktiska rådighet över panten ”inom stake-
tet” har han inte fått vidkännas någon större uppoffring avseende sina spe-
kulationsmöjligheter. Alltför vidlyftiga spekulationsmöjligheter kan vara
negativt inte bara för panthavaren utan även för pantsättaren. Pantsättaren
kan lockas till att ta stora risker i förhoppning om att depån snabbt skall sti-
ga i värde och att lånet då kan lösas i förväg. Bankerna tillämpar olika belå-
ningskurser för aktier noterade på stora erkända börser. Aktier noterade på
A-listan på Stockholms fondbörs, eller motsvarande lista på utländsk börs,
har en maximal belåningskurs på 70 % av marknadsvärdet. Övriga börsnote-
rade aktier tas maximalt upp till 50 %. Dessa procenttal förutsätter att depån
är balanserad, d v s att mindre än 50 % av värdet i depån är koncentrerat till

                                                
136 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 334f och Walin a a s 109f.
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ett enda börsföretag. Är depån inte balanserad sjunker belåningsvärdet ytter-
ligare.

Ges pantsättaren fria händer ”inom staketet” kan pantsättaren genom om-
sättning tillföra depån sådana aktier att belåningsvärdet sjunker avsevärt.
Visserligen kan pantsättaren i pantförskrivningsavtalet förbjudas att byta till
sig aktier från en lista med lägre belåningsvärde men jag anser inte att man
avtalsvägen kan förfoga över det sakrättsliga momentet. Eftersom det inte
krävs samtycke i det särskilda fallet skulle panthavarens rätt vara beroende
av att pantsättaren inte utnyttjar en del av sin faktiska möjlighet att förfoga
över panten. Att panthavaren i praktiken alltid följer depåns värdeutveckling
och att således panthavaren inte släppt greppet över depån anser jag inte
vara skäl nog för att godta Håstads och Walins åsikt. Panthavarens kontroll
skulle i så fall bestå av en kontroll i HIWHUKDQG. Enligt mitt förmenande måste
kontrollen ske I|UH�det att samtycke lämnas i varje särskilt fall. Rättsfallet
NJA 1923 s 626, vilket Håstad och Walin stöder sig på, anser jag inte rätt-
färdigar en till pantsättaren på förhand given omsättningsrätt. I rättsfallet
skulle pantsättaren, när han gjorde ett uttag ur det pantsatta lagret, göra en
avbetalning av sin skuld hos panthavaren motsvarande värdet av det uttagna.
När omsättning sker ”inom staketet” i en depå har pantsättaren inte motsva-
rande amorteringsskyldighet.

Även om jag inte anser att en sådan vidsträckt ändamålsenlig tolkning av
rådighetsbegreppet, som Håstad och Walin förordar när en omsättning sker
”inom staketet”, ryms inom sakrättens yttre ramar, anser jag att det ändå
finns utrymme för en mer flexibel lösning på frågan vilken omsättning som
kan tillåtas i en depå. Utgångspunkten är att panthavarens samtycke måste
ges i varje särskilt fall när pantsättaren önskar genomföra en omsättning i
depån. När banken själv är panthavare anser jag då inte att samtycket nöd-
vändigtvis måste ges av en person i banken, d v s av rådgivare eller kredi-
tansvarig. Samtycket bör enligt mig kunna ges av bankens datasystem.

I bankens datasystem är idag inlagt olika typer av spärrar, beloppspärr eller
totalspärr, när depån pantsatts. När banken får en order från pantsättaren om
omsättning i depån gör en enskild banktjänsteman en bedömning, utifrån
kreditens storlek och depåns marknadsvärde och maximalt belåningsvärde,
huruvida samtycke skall ges. Visserligen sker bedömningen utifrån generella
riktlinjer men jag anser inte att man kan vara säker på att enbart objektiva
kriterier avgör. Subjektiva faktorer hos såväl banktjänstemannen som kun-
den kan ha betydelse. Genom att i GDWDV\VWHPHW lägga in en spärr, med en
funktion där kreditbeloppet stäms av mot depåns marknadsvärde och maxi-
malt belåningsvärde kan samtycke ges genom att spärren släpps om depåns
värde är tillräckligt. Såsom tidigare sagts påverkas depåns belåningsvärde
om ett förvärv sker av aktier som tillhör en ”sämre” lista eller om köpet le-
der till att depån inte längre är balanserad. Ett planerat förvärv kan således
inte tillåtas om det nya belåningsvärdet kommer att understiga maximalt
belåningsvärde. Denna modell säkrar dels en mer objektiv bedömning, dels
förenklas hanteringen av frågan om samtycke och dels skulle problemet med
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att omsättning på Internet inte går om depån är pantsatt ges en lösning. Ak-
tiehandel på Internet lär öka i framtiden och det är idag ett problem att kun-
der med pantsatt depå är uteslutna från denna smidiga omsättningsmöjlighet.

När banken inte själv är panthavare utan endast förvaltar panten för annans
räkning är jag dock tveksam till att bankens datasystem kan, för panthava-
rens räkning, samtycka till en omsättning där försäljningslikviden sätts in på
ett pantsatt konto vilket kan användas för köp av nya aktier till depån. Att
panträtten tillåts bestå sakrättsligt när pantsättaren för ett tillfälligt syfte för-
fogar över panten, bygger på att det är just panthavaren som lämnar sam-
tycket. Panthavaren bör inte på förhand kunna generellt överlåta rätten att ge
samtycke till tredje man. Denne har då släppt VLQ kontrollmöjlighet över
depån.

5HQ�YlUGHSDQWVlWWQLQJ�−�P|MOLJKHW�DWW�KD�UnGLJKHW�|YHU�|YHUVNMX�
WDQGH�YlUGH

Under avsnitt 6.3.3.2 redogjordes för rådighetsproblematiken beträffande
olika former av partiell pantsättning av aktiedepå. Det jag skulle vilja belysa
ytterligare och ge egna synpunkter på är den rena värdepantsättningen. Wa-
lin avfärdar kort hela tanken på en sådan pantsättning137. Håstad ser visserli-
gen ett rådighetsproblem i att pantsättaren tillåts ha rådighet över överskju-
tande värde men anser att detta problem löses i konkursfallet genom att åter-
vinningsreglerna begränsar panthavarens förmånsrätt.138

Vad Håstad tillämpar, när han försöker att ge en lösning på rådighets-
problemet, är lägsta saldots princip. Denna princip gav HD uttryck för när
separationsrätt ansågs föreligga till anförtrodd fungibel egendom i NJA
1994 s 506. Håstad anser tydligen att denna princip är tillämplig även på
panträtt i heterogen egendom. Min åsikt är att en ren värdepantsättning, där
pantsättaren har rådighet över överskjutande värde, varken uppfyller det
sakrättsliga kravet på specialitet eller kravet på rådighetsavskärande. Vad
avser specialitetsaspekten se avsnitt 7.3.1. Gällande rådigheten anser jag inte
att denna avskurits i tillräcklig grad eftersom pantsättaren, även om han inte
har rätt till det, har en faktisk möjlighet att råda över hela depån och dess
värde. Vidare har Håstads resonemang en brist i att det enbart är konkurs-
fallet som behandlas. Vad gäller vid utmätning? Skall en analogi göras till
återvinningsreglernas tremånadersfrist eller skall panthavaren, utan begräns-
ning, kunna tillgodogöra sig det pantsatta värdet i den mån detta täcks av
depåns värde? Om det är det pantsatta värdet panthavaren skall kunna till-
godogöra sig vid utmätning är det otillfredsställande att panthavaren skall
behöva försättas i konkurs för att återvinningsreglerna skall kunna tillämpas.

                                                
137 Walin a a s 111.
138 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 337.
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cWHUYLQQLQJ

Självklart kan inte en kursstegring av en pantsatt aktie återvinnas. Ej heller
bör då en värdeökning av en pantsatt aktiedepå med anknutna pantsatta
konton kunna återvinnas om värdeökningen är en följd av att en omsättning
skett genom att försäljningslikviden satts in på ett pantsatt konto och sedan
använts för köp av nya aktier vilka ökat i värde. Värdeökningen genereras av
panten själv. En förutsättning är givetvis att inga "nya" pengar eller aktier
tillförts panten.

9LQVWXWGHOQLQJ

6DNUlWWVOLJW�VN\GG

Om avkastningen pantsatts separat krävs det givetvis ett sakrättsligt moment
för att panthavaren skall få ett sakrättsligt skydd. Till skillnad från Walin139

och i likhet med Lindskog140 anser jag att om avkastningen pantsätts till-
sammans med huvudobjektet krävs det ett särskilt sakrättsligt moment för
avkastningen för att detta skall bli sakrättsligt skyddat.

Även om aktiedepåns avkastning omfattas av pantförskrivningen låter ban-
ken, som panthavare, pantsättaren regelmässigt tillgodogöra sig vinstutdel-
ningar och räntor genom att avkastningskontot inte spärras. Då jag anser att
det krävs ett särskilt sakrättsligt moment för att fullborda pantsättningen av
avkastningen, kan jag inte instämma i Walins141 åsikt att någon återvin-
ningsfrist inte kan bli aktuell när banken väl tar hand om avkastningen efter
det att amortering eller ränta inte betalats i rätt tid. Genom att pantsättaren
inte avskurits från sin rådighet över avkastningskontot har något sakrättsligt
skydd inte uppkommit. Oavsett när kontot spärras menar jag att en särskild
återvinningsfrist beträffande utdelningar och räntor måste börja att löpa.

5lWWHQ�WLOO�YLQVWXWGHOQLQJ�HIWHU�YLVV�NULWLVN�WLGSXQNW

Man kan fråga sig huruvida den grundläggande principen i NJA 1993 s 524
och 1995 s 367, att avkastning förfallen efter konkursutbrottet eller utmät-
ningstillfället är tillbehör till huvudobjektet, även är tillämplig på värdepap-
per såsom aktier.142 Enligt mitt förmenande är principen även tillämplig på
värdepappers avkastning.

                                                
139 Walin a a s 246f.
140 Lindskog i festskrift till Sandström s 316f.
141 Walin a a s 246f.
142 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 347, Lindskog i festskrift till Sandström s 317f
och 324 not 39 samt Om kapitaltillskott s 836f.
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Att man skall sträva efter en koncentration av kreditunderlaget är ett starkt
skäl för att låta avkastning förfallen efter viss kritisk tidpunkt utgöra tillbe-
hör till huvudobjektet. Tillhör den framtida utdelningen då inte aktien, blir
värderingen av aktien respektive utdelningen osäkra eftersom man inte kan
veta om vinsten konsolideras i företaget eller delas ut.

Att 24 § SkbrL skulle kunna utgöra stöd för att det sakrättsliga skyddet för
en separat pantsättning av framtida vinstutdelning består efter en viss kritisk
tidpunkt anser jag vara fel.143  Varken i lagtexten eller i förarbetena till
SkbrL omnämns att panträtten i den framtida utdelningen i alla lägen skall
bestå. De sakrättsliga aspekterna har inte omnämnts särskilt. I 24 § SkbrL
anges att HIWHU utdelningen beslutats skall SkbrLs bestämmelser om inneha-
varskuldebrev tillämpas på utdelningskupongen. Detta kan vara ett stöd för
att sakrättsligt skydd för framtida utdelning som pantsatts separat inte kan
uppkomma förrän utdelningen beslutats.

Jag anser inte att man, såsom Lindskog144möjligen är öppen för, kan göra
någon åtskillnad mellan olika kritiska tidpunkter beträffande frågan om sak-
rättsligt skydd för framtida utdelning kan uppstå. Det är ovidkommande
huruvida pantrealisationen aktualiserats av pantavtalet, konkurs, utmätning
eller kvarstad. Det avgörande är att kreditunderlaget skall koncentreras och
tillbehör skall följa med huvudobjektet.

$YVOXWDQGH�V\QSXQNWHU

Att det finns så många rättsliga spörsmål beträffande pantsätt i aktier som
inte är klarlagda är otillfredsställande. Lagstiftningen på området är knapp-
händig, ålderdomlig och stel och det finns endast ett fåtal rättsfall som direkt
rör de frågeställningar och problem jag redovisat. Lagstiftaren bör därför
uppmärksamma bristerna och undersöka vilka spörsmål som lämpar sig för
lagstiftning. Vissa frågor löses bäst genom rättspraxis och dessa blir för-
hoppningsvis föremål för HDs prövning.

Det största problemet är enligt mitt förmenande osäkerheten om vilken om-
sättning som kan tillåtas i en pantsatt aktiedepå utan att panträtten förfaller.
Kreditgivningen och aktiehandeln har utvecklats. Även småsparare handlar
idag med aktier. Våra rättskällor har inte anpassat sig efter hur verkligheten
ser ut på området. Denna osäkerhet verkar hämmande på kreditgivningen
och det finns ett behov att få traditionsprincipens innebörd och begreppet
rådighet klargjort. Detta kan ske dels i en mer modern lagstiftning om pan-

                                                
143 Håstad anför i Sakrätt avseende lös egendom s 347 att det är möjligt att paragrafen har
denna innebörd.
144 Lindskog i festskrift till Sandström s 324 not 39.
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trätt i lös egendom och dels genom rättspraxis förtydligande vad gäller frå-
gor specifika för panträtt i aktiedepåer.
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.lOORU�RFK�OLWWHUDWXU

2IIHQWOLJW�WU\FN

Prop 1936:2 Förslag till lag om skuldebrev mm.
Prop 1975:6 Om ändring i konkurslagen (1921:225) mm.
Prop 1975:103 Aktiebolagslag m m.
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Prop 1996/97:42 Tilläggssäkerheter vid handel med finansiella

instrument och valuta.

SOU 1935:14 Lagberedningens förslag till lag om skuldebrev
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SOU 1941:9 Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag
mm
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NJA 1910 s 216 s 11, 29 och 34
        1911 s 104    15
        1921 s 364    15
        1923 s 626    15, 33 och 47
        1930 s 685    15
        1933 s 78    15
        1941 s 687    15
        1952 s 407    17 och 23
        1954 s 455    17 och 23
        1956 s 485    15 och 16
        1958 s 422    16
        1971 s 66    17
        1972 s 29    22
        1972 s 512    17
        1974 s 463    11
        1983 s 103    16
        1987 s 105    11
        1989 s 185    36
        1993 s 34    17
        1993 s 524    12, 40 och 49
        1994 s 506    48
        1995 s 367    12, 40 och 50
        1995 s 688    37
        1996 s 52    16, 32 och 46
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