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1 Inledning 
1.1 Introduktion om tredjemanspant, gäldenärspant och borgen 

En borgenär har i många fall anledning att kräva säkerhet för sin fordran mot 

gäldenären för att minska effekterna i händelse av att gäldenären inte fullgör sina 

förpliktelser gentemot borgenären. 1  Med säkerhetsrätt avses en rätt som 

borgenären har som garanti för att gäldenären fullgör sina förpliktelser mot 

borgenären. 2  Det kan till exempel vara fråga om en säkerhet för återbetalning av 

ett lån. En säkerhetsrätt som fyller en viktig funktion på kreditmarknaden, och 

används som säkerhet för både privatpersoners krediter och rörelsekrediter, är 

panträtt.3 Det omedelbara syftet med panträtt som säkerhet är att ge borgenären 

trygghet mot risken att gäldenären inte uppfyller sina förpliktelser; närmast att 

betala en skuld.4 Om gäldenären, när pant ställts, inte uppfyller sina förpliktelser 

mot borgenären äger borgenären rätt att ta panten i anspråk för att då i stället få 

betalt för sin fordring ur den pantsatta egendomen med förmånsrätt enligt reglerna 

i förmånsrättslagen (1970:979).  

 

Med tredjemanspant avses pant som tredje man har ställt till säkerhet för 

gäldenärens fullgörande av förpliktelser mot borgenären. Den egendom som 

pantsätts för gäldenärens förpliktelser tillhör alltså annan än gäldenären själv.5 Det 

kan jämföras med gäldenärspant, vilken innebär att gäldenären ställer sin egen 

egendom i pant för sina förpliktelser. Att säkra en fordran med tredjemanspant 

syftar i allmänhet främst till att förskjuta risken för gäldenärens 

betalningsoförmåga från borgenären till tredje man.6  

 

                                                
1 Lennander, Kredit och säkerhet s. 16. 
2 Rembe & Eklund, Juridiska ord och begrepp s. 129. 
3 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 189. 
4 Lennander, Panthavares skyldigheter s. 3.  
5 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 189, Walin & Ingvarsson, Borgen & tredjemanspant 
2013 s. 304 ff., Millqvist, JT 2016–17 s. 168.  
6 NJA 2016 s. 73 p. 12. 
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I både rättspraxis och doktrin framhålls att en tredjemanspantsättning i väsentliga 

hänseenden fungerar på samma sätt som ett borgensåtagande. 7  I likhet med 

tredjemanspant innebär borgen att någon annan än den som är direkt förpliktad 

åtar sig ett betalningsansvar gentemot borgenären för gäldenärens skuld. Vid 

borgen består säkerheten i att en annan person än gäldenären, en borgensman, 

förbinder sig att prestera till borgenären på visst sätt om gäldenären inte fullgör 

sina förpliktelser mot borgenären.8 I både ett tredjemanspantsförhållande och ett 

borgensförhållande ingås minst två avtal, nämligen dels en huvudförbindelse 

mellan borgenären och gäldenären, dels ett pantavtal/en borgensförbindelse mellan 

borgenären och tredjemanspantsättaren/borgensmannen. Det uppkommer således 

vid tredjemanspant och borgen liknande partskonstellationer mellan en borgenär, 

en gäldenär och en tredjemanspantsättare respektive borgensman. Ytterligare 

parter kan involveras, bland annat genom att dessa ställer säkerhet i form av 

tredjemanspant och/eller borgen för samma skuld.  

 

En av skillnaderna mellan tredjemanspant och borgen består i omfattningen av det 

ekonomiska ansvar som säkerhetsställaren åtar sig. Vid tredjemanspant är 

säkerheten knuten till viss egendom (realsäkerhet) medan borgen innebär att 

borgensmannen svarar med hela sin förmögenhet för gäldenärens förpliktelser mot 

borgenären (personell säkerhet).9 En borgensman svarar som utgångspunkt för 

gäldenärens hela skuld, om ansvaret inte särskilt har begränsats. 10  Vid 

tredjemanspant har borgenären däremot endast en icke-personlig fordran avseende 

pantens värde gentemot tredjemanspantsättaren. Det betyder att borgenärens 

säkerhet är begränsad till pantens värde. Härutöver har tredjemanspantsättaren 

alltså inte några förpliktelser mot borgenären, såvida inte borgenären och tredje 

man avtalat om annat. Att tredje man ställer säkerhet i form av pant och inte borgen 

innebär därmed en värdemässig begränsning av den risk som tredje man tar 

                                                
7 NJA 2000 s. 667, Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 304, Walin, Millqvist & 
Persson, Panträtt s. 22. 
8 Det saknas en strikt definition av begreppet ”borgen”, se Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 
36, Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 24. 
9 Lennander, Kredit och säkerhet s. 40. 
10 Dalenius, Kreditjuridik s. 56.  
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beträffande gäldenärens insolvens. 11  En borgensmans ansvar kan dock också 

begränsas och en borgen med begränsat ansvar kan utformas på olika sätt. Till 

exempel kan ett borgensåtagande begränsas till att gälla ett visst belopp eller under 

viss tid. 12  En tredjemanspant uppvisar därmed framförallt likheter med ett 

beloppsbegränsat borgensåtagande. 13  Medan en beloppsbegränsad borgen på 

förhand är bestämd till ett visst belopp kan dock en pantsatt egendom både öka och 

minska i värde, till exempel när aktier utgör pantegendom.14 Ytterligare en skillnad 

mellan borgen och tredjemanspant är att panträtten är en sakrätt. Det innebär att 

panträtten inte gäller endast mot pantsättaren, det vill tredje man i detta fall, utan 

även mot pantsättarens andra borgenärer i pantsättarens konkurs.15  

 

1.2 Problembeskrivning 

En tredje man som ställt pant till säkerhet för en gäldenärs förpliktelser får räkna 

med risken att panten kan komma att tas i anspråk av borgenären. Exempelvis kan 

tänkas att bolaget A ingår ett låneavtal med en bank. Som säkerhet för lånet ställer 

B pant i en av B ägd fastighet. Sedan bolaget A hamnat i betalningssvårigheter har 

banken gjort sig fullt betald ur den av B ställda panten. Situationen aktualiserar 

frågan om B har rätt att kräva bolaget A på kompensation för att banken tagit 

panten i anspråk, det vill säga om B har regressrätt mot bolaget A. Det kan även 

tänkas att andra ställt säkerhet för bolagets låneavtal i form av tredjemanspant 

alternativt borgen. Om bolaget A saknar betalningsförmåga kan B ha ett intresse 

av att dela betalningsansvaret med övriga säkerhetställare. Situationen aktualiserar 

frågan om B har regressrätt mot en annan tredjemanspantsättare alternativt en 

borgensman som ställt säkerhet för samma skuld.  

 

                                                
11 NJA 2016 s. 73 p.12. 
12 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 223. 
13 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 28 och 78, Tegin, Kredithandboken s. 278. 
14 Lennander, Panthavares skyldigheter s. 64.  
15 Ramberg, Malmströms civilrätt s. 164 f., Walin, Millqvist & Persson, Panträtt s. 22, Lennander, Kredit 
och säkerhet s. 80, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 313.  
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I svensk rätt saknas särskilda regler om tredjemanspant och därmed uppkommer 

frågan om en tredjemanspantsättare i ovan beskrivna situationer har regressrätt. 

Avsaknaden av uttryckliga regler om tredjemanspant har medfört att HD i 

rättspraxis har tagit ställning till om tredjemanspant i olika avseenden ska följa 

regler och principer för borgen eller för pant. Bland annat har HD i NJA 1996 s. 

560 och NJA 2016 s. 73 prövat om tredjemanspant i preskriptionshänseende 

respektive skuldsaneringshänseende ska behandlas som borgen eller pant med 

anledning av att säkerhetsrätterna i nämnda avseenden följer olika regler. 

Härigenom uppkommer särskilda problem vad gäller tredjemanspantsättares 

regressrätt. Kärnan i denna uppsats ligger till stor del i hur rättspraxis på området 

kommit att inverka på tredjemanspantsättares regressrätt i olika avseenden.   

 

Slutligen kan anmärkas att en tredje man som inte regressvis kan kräva gäldenären 

i händelse av att den av tredje man ställda panten tas i anspråk av borgenären, 

troligen är mindre benägen att ställa säkerhet för gäldenärens skuld. 16 

Regressinstitutet kan mildra den negativa konsekvensen av att tredjemanspanten 

tas i anspråk och torde därmed ofta vara en förutsättning för att en tredje man ska 

ställa pant till säkerhet för någon annans förpliktelser. Regressfrågan får därför 

antas ha stor inverkan på tredjemanspantens egenskap som säkerhetsmedel.17  

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att utreda om en tredjemanspantsättare har regressrätt 

när panten tagits i anspråk av borgenären för gäldenärens skuld. Regressrätten 

aktualiseras, som beskrivits i föregående avsnitt, i förhållande till såväl gäldenären 

som andra personer som har ställt säkerhet för samma skuld. För att på ett allsidigt 

sätt utreda tredjemanspantsättares regressrätt omfattar utredningen därför en 

tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären, mot annan 

tredjemanspantsättare samt mot en borgensman. Vidare syftar uppsatsen till att 

                                                
16 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 304.  
17 Jfr. Lehrberg m.fl., Borgen s. 139, diskussionsinlägg av Gorton om regressrättens stora ekonomiska 
betydelse som incitament för ställande av borgen samt utformningen av borgensinstitutet.   
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belysa hur tredjemanspantsättares regressrätt påverkas av om tredjemanspant, vad 

gäller preskription respektive skuldsanering, följer regler för borgen eller för pant.  

 

1.4 Avgränsningar  

Ämnesbehandlingen inom ramen för denna uppsats utgår ifrån att de 

säkerhetsrätter som ställts för aktuell skuld är giltiga. Vidare förutsätts att 

borgenären äger rätt att ta den av tredje man ställda säkerheten i anspråk. Inom 

ramen för det regressinstitutet uppkommer utöver frågan om regressrätt 

överhuvudtaget finns också frågor om den inbördes fördelningen av ansvaret 

mellan säkerhetsställare och omfattningen av en säkerhetsställares regressrätt. 

Dessa frågor är komplexa och behandlas därför endast i begränsad utsträckning i 

uppsatsen. I stället är uppsatsen koncentrerad på frågan om en 

tredjemanspantsättare överhuvudtaget har regressrätt mot gäldenären och/eller 

annan säkerhetsställare. Vidare kan noteras att konsumenträttsliga aspekter i 

princip inte behandlas och att uppsatsen generellt inte heller utreder frågor av 

sakrättslig karaktär. 

 

1.5 Metod och material  

För att uppfylla syftet med uppsatsen analyseras lagtext, rättspraxis, lagförarbeten 

och juridisk doktrin. Som nämnts saknas särskilda regler om tredjemanspant och 

därmed även uttryckliga regler om tredjemanspantsättares regressrätt. Däremot har 

tredjemanspant i olika avseenden behandlats i rättspraxis. Rättspraxis utgör 

därmed en viktig del av det material som används i uppsatsen. Det finns i 

sammanhanget anledning att särskilt uppmärksamma att HD den 14 juni 2017, 

under tiden som uppsatsen skrevs, meddelade dom i mål nr T 5582–15 i vilket 

frågan om tredjemanspantsättares och borgensmäns inbördes regressrätt prövades. 

 

Beträffande doktrin kan konstateras att det finns förvånansvärt lite skrivet om 

tredjemanspant. En utmaning under arbetet med uppsatsen har därför varit att finna 
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material som utförligt behandlar ämnet tredjemanspant, vilket i viss utsträckning 

märks i källhänvisningarna och källförteckningen. I princip är det endast Walins 

och Ingvarssons Borgen och tredjemanspant samt Ingvarssons Borgensliknande 

säkerhetsrätter som mer ingående behandlar tredjemanspant. Dessa verk får därför 

ett relativt stort utrymme i uppsatsen. Andra böcker och artiklar, i den mån de 

behandlar tredjemanspant, används främst som komplement till ovan nämnda verk 

samt för jämförelse med dessa.  

 

Vid bedömning av hur tredjemanspant i olika avseenden ska behandlas har i 

rättspraxis och doktrin ledning tagits av de närstående säkerhetsrätterna 

gäldenärspant och borgen. Gäldenärspant innebär, som inledningsvis nämndes, att 

gäldenären ställer egen egendom i pant för sin skuld till borgenären vilket betyder 

att frågan om regress inte aktualiseras vid gäldenärspant.18 Däremot uppkommer 

regressfrågor vid borgen med anledning av att annan än gäldenären då ställt 

säkerhet för gäldenärens skuld. Det saknas uttryckliga regler om en borgensmans 

regressrätt. Däremot har borgensinstitutet behandlats i doktrin och rättspraxis där 

flera grundprinciper gällande borgen har slagits fast, bland annat angående en 

borgensmans regressrätt.19 Den rättspraxis som här åsyftas behandlas i relevanta 

delar i uppsatsen.  

 

Mot bakgrund av att tredjemanspant strukturellt sett är lik borgen ägnas stora delar 

av uppsatsen åt att undersöka om det är motiverat att i regresshänseende behandla 

tredjemanspant enligt regler och principer för borgen. En central del av uppsatsen 

är att visa på de komplikationer som kan uppkomma i fråga om 

tredjemanspantsättares regressrätt med anledning av att det saknas uttryckliga 

regler för tredjemanpant. I uppsatsen diskuteras särskilt hur tredjemanspant 

behandlas i händelse av att borgenärens fordran mot gäldenären har preskriberats 

och vid skuldsanering av gäldenären, samt hur detta inverkar på en 

tredjemanspantsättares regressrätt.  

                                                
18 Under förutsättning att inte flera gäldenärer häftar för en och samma skuld, se 2 § lag (1936:81) om 
skuldebrev (SkbrL). 
19 Jfr. Ingvarsson, JT 2005–06 s. 225.  
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1.6 Disposition 

I kapitel 2 ges inledningsvis en beskrivning av en borgensmans ansvar gentemot 

borgenären innan en tredjemanspantsättares ansvar mot borgenären behandlas. 

Eftersom det saknas särskilda regler om tredjemanspant och denna säkerhetsrätt är 

strukturellt lik borgen tas utgångspunkt i reglerna för borgen. Syftet med kapitlet 

är att utreda när borgenären kan ta säkerheten i anspråk och därmed när regress 

kan bli aktuell. Därefter följer kapitel 3 i vilket en tredjemanspantsättares 

regressrätt mot gäldenären utreds. Även detta kapitel inleds med en beskrivning av 

vad som gäller i fråga om borgen. I kapitel 4 och 5 diskuteras hur preskription av 

huvudfordringen respektive en skuldsanering av gäldenären inverkar på en 

tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären. Kapitlen syftar till att visa på 

hur tredjemanspantsättares regressrätt påverkas av att pant och borgen behandlas 

olika vid preskription och skuldsanering. Därefter diskuteras i kapitel 6 

tredjemanspantsättares inbördes ansvar gentemot borgenären och utgångspunkt tas 

i reglerna för borgen. Vidare behandlas tredjemanspantsättares inbördes regressrätt 

följt av en tredjemanspantsättares regressrätt mot borgensman. I samband med 

detta aktualiseras bland annat frågan om preskriptionens inverkar på regressrätten. 

I det avslutande kapitel 7 görs sedan några avslutande anmärkningar avseende 

tredjemanspantsättares ställning i det regressrättsliga systemet.   
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2 Tredjemanspantsättarens ansvar mot borgenären 
2.1 Inledningsvis om borgensmans ansvar  

En inledande fråga som uppkommer i samband med att borgen tecknats är vilket 

ansvar som åvilar borgensmannen gentemot borgenären. Under vilka 

förutsättningar ett borgensansvar kan tas i anspråk av en borgenär beror på vilken 

form av borgen som aktualiseras. Det finns två huvudformer av borgen; enkel 

borgen och proprieborgen. Borgensmannens ansvar är vid enkel borgen subsidiärt, 

vilket betyder att borgensmannen svarar först i andra hand, se 10:8 HB. Det 

innebär att borgenären som regel inte har rätt att kräva borgensmannen förrän 

borgenären kan visa att gäldenären saknar betalningsförmåga. 20  För att en 

borgensmans förpliktelse att betala till borgenären ska uppkomma krävs i 

praktiken att borgenären kan visa att utmätning hos gäldenären har misslyckats 

alternativt att gäldenären har försatts i konkurs.21  För att en borgensman ska 

ansvara primärt för gäldenärens förpliktelser krävs att detta särskilt anges i 

borgensförbindelsen eller klart framgår av omständigheterna.22 Det sker vanligen 

genom att borgensmannen åtar sig ett ansvar ”såsom för egen skuld”. Det är då 

fråga om en proprieborgen, se 10:9 HB. En proprieborgen innebär att borgenären 

direkt kan vända sig mot borgensmannen. Borgenären behöver alltså inte först på 

rättslig väg ha försökt utkräva sin fordran mot gäldenären.23 En förutsättning är 

däremot att borgenärens fordran mot gäldenären är förfallen till betalning.24 Även 

om en borgenär, när en proprieborgen ingåtts, äger rätt att direkt kräva 

borgensmannen bör rimligtvis borgenären först söka betalning av gäldenären, 

eftersom gäldenären är den som ingått skuldförbindelsen med borgenären. 

 

                                                
20 Dalenius, Kreditjuridik s. 55. 
21 Mellqvist & Persson, Fordran och skuld s. 56, Helldén & Millqvist, Krediträtt, kommentar till 10:8 HB 
s. 199, Tegin, Kredithandboken s. 278. 
22 Jfr. Lennander, Kredit och säkerhet s. 49 ff. om att tolkningen för att fastställa om en förklaring alls 
innefattar ett borgensåtagande bör vara restriktiv men att ingen restriktiv tolkning av borgensåtagandet i 
övrigt är påkallad.  
23 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 26. 
24 Lennander, Kredit och säkerhet s. 59 f. 
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Sammanfattningsvis presumeras en enkel borgen föreligga om inget annat särskilt 

har sagts. Det innebär att en borgensman enligt reglerna i handelsbalken in dubio 

svarar subsidiärt för gäldenärens förpliktelser. I praktiken tecknas dock oftast 

proprieborgen i samband med kommersiell kreditgivning.25 

 

2.2 Tredjemanspantsättarens ansvar 

Det saknas lagregler avseende en tredjemanspantsättares ansvar gentemot 

borgenären. Däremot har frågan om en tredjemanspantsättare ansvarar primärt 

eller endast subsidiärt för gäldenärens skuld varit föremål för prövning i NJA 1987 

s. 80. I domskälen uttalade HD att det finns skäl att anta att ställandet av pant eller 

annan säkerhet i alldeles övervägande antalet fall sker i kommersiella förhållanden 

och att det måste vara en fördel om enhetliga principer gäller i fråga om ansvaret, 

oavsett om säkerheten ställts av gäldenären eller en tredje man. Här bör förtydligas 

att borgenären när gäldenärpant ställts till säkerhet för fordran äger rätt att ta 

panten i anspråk så snart den säkrade fordringen inte fullgjorts i rätt tid, det vill 

säga gäldenären svarar primärt med den pantsatta egendomen.26 HD framhöll i 

domskälen att det inte är motiverat att tillämpa olika regler för situationer där 

panten inte betingats av kommersiella motiv. Domstolen fann att denna aspekt 

starkt talade för en in dubio-regel, innebärande att tredje man - i likhet med 

gäldenären - svarar primärt. Härtill kom enligt HD att denna ordning sedan länge 

tillämpats på kreditmarknaden i osäkra fall. Presumtionen är därmed, enligt 

domstolen, att tredjemanspantsättning innebär ett primärt ansvar för gäldenärens 

förpliktelser. 

 

HD:s uttalande om att samma regler bör gälla oavsett vem som ställt pant i säkerhet 

för en fordran tyder, enligt min mening, på att domstolen vid bedömningen av 

ansvarsfrågan har fäst avgörande vikt vid själva säkerhetsobjektet, det vill säga 

panten i detta fall. Att någon annan än gäldenären själv ställt säkerhet för 

                                                
25 Mellqvist & Persson, Fordran och skuld s. 58.  
26 Jfr. NJA 1987 s. 80.  
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förpliktelserna mot borgenären tycks domstolen däremot inte ha givit samma 

betydelse. En tredjemanspantsättares ansvar mot borgenären skiljer sig således 

från det ansvar som enligt handelsbalkens regler in dubio åligger en borgensman. 

Presumtionen att tredjemanspanten ansvarar primärt innebär att 

tredjemanspantsättaren ansvarar primärt solidariskt med gäldenären för skulden. 

Det medför att borgenären äger rätt att välja mellan att få betalt ur den av tredje 

man ställda panten och att söka betalning av gäldenären.  
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3 Tredjemanspantsättarens regressrätt mot 

gäldenären 
3.1 Inledningsvis om en borgensmans regressrätt mot gäldenären  

3.1.1 Utgångspunkter 

Genom regressrätten tillhandahåller den svenska rättsordningen ett medel för att 

uppnå målet att fördela den ekonomiska bördan i förhållande till vardera parts 

ansvar. 27  Regressrätten syftar med andra ord till att placera den slutliga 

skuldbördan på den part som ska bära denna.28 En borgensmans regressrätt mot 

gäldenären finns inte lagstadgad, men är allmänt accepterad som gällande princip 

i både rättspraxis och doktrin.29 Däremot har denna motiverats på olika sätt i 

doktrin vilket diskuteras i nästa avsnitt. Inledningsvis kan dock konstateras att ett 

antal förutsättningar måste vara uppfyllda för att regress överhuvudtaget ska bli 

aktuell. Till att börja med förutsätts att borgensmannen har en skyldighet att 

prestera, vilken följer av borgensförbindelsen.30 Dessutom ska borgensmannen 

helt eller delvis ha infriat sitt borgensåtagande genom betalning eller genom ett 

åtagande som borgenären har godtagit till fullgörelse och som har medfört att 

gäldenären i motsvarande mån lösts från sin skuld.31  

 

3.1.2 Grunden för regressrätten 

Inledningsvis kan anmärkas att en borgensman och en gäldenär uttryckligen kan 

avtala om regressrätt, vilket även sker i många fall. Villkoren och omfattningen av 

regressrätten får då fastställas med utgångspunkt i avtalet. 32 När något avtal om 

                                                
27 Unnersjö, JT 2016–17 s. 465. 
28 Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg av Gorton s. 129. 
29 NJA 2000 s. 667, Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 196, Ingvarsson, 
Borgensliknande säkerhetsrätter s. 57 f., Lennander, Kredit och säkerhet s. 62.  
30 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 60 och 76 om att det är ett viktigt moment för 
regressrättens uppkomst att borgensmannen inte kan välja att prestera utan agerar under 
betalningsskyldighet när gäldenären inte fullgör sina förpliktelser.  
31 NJA 2000 s. 482, Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 200, Ingvarsson, 
Borgensliknande säkerhetsrätter s. 73, Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg av Lindskog s. 115 som 
menar att regressanspråket innan borgensmannen infriar sitt borgensåtagande är latent.  
32 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 58 f. 
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regressrätt inte slutits har i doktrin olika grunder till borgensmannens regressrätt 

mot gäldenären lyfts fram.  

 

Två övergripande förklaringsmodeller till en borgensmans regressrätt har anförts, 

vilka återges nedan. Den första och traditionellt anförda förklaringsmodellen som 

numera bland annat förespråkas av Lindskog tar sin utgångspunkt i gäldenärens 

medverkan till borgensåtagandet.33 Vid uppkomsten av ett borgensåtagande kan, 

men behöver inte, gäldenären medverka. Bland annat Lindskog förespråkar en 

distinktion mellan anmodad och oanmodad borgen. En borgen anses vara anmodad 

om gäldenären uppmanat eller på annat vis förmått borgensmannen att åta sig 

borgensansvaret. Om gäldenären däremot inte medverkat i anskaffandet av 

borgensmannen betecknas borgen som oanmodad.34 Att en borgen är oanmodad är 

dock troligtvis mycket ovanligt i praktiken.35  

 

När borgensmannen vid oanmodad borgen regressvis vänder sig mot gäldenären 

anses regresskravet, enligt den första förklaringsmodellen, vara 

subrogationsgrundat. Med subrogation avses att borgensmannen efter infriandet 

av borgensåtagandet inträder (subrogerar) i borgenärens rättsliga ställning mot 

gäldenären och därmed kan vända sig mot gäldenären med regresskrav. 36 

Borgensmannens infriande av fordringen sägs medföra att borgensmannen övertar 

borgenärens fordring och därmed rätten att kräva betalning av gäldenären. 

Borgensmannen kan därför i princip göra gällande rättigheter som följt med 

borgenärens fordring mot gäldenären, men tvingas också ge vika för befogade 

invändningar från gäldenären vilka är hänförliga till hans eller hennes 

rättsförhållande med borgenären.37 Subrogation medför som utgångspunkt således 

                                                
33 Lindskog, Preskription s. 220, Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg av Lindskog s. 115 ff. 
34 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 62 f, Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 
2013 s. 25, Lindskog, Preskription s. 215, Lindskog, Betalning s. 366. 
35 Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg av Gorton s. 130. Lindskog menar dock att oanmodad 
borgen ändå får utgöra utgångspunkten vilken sedan får byggas på till dess att det blir en anmodad 
borgen, se Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg av Lindskog s. 145. 
36 Lindskog, Betalning s. 368.  
37 Lindskog, Betalning s. 374 ff., Unnersjö, JT 2016–17 s. 465. Se NJA 2013 s. 233 av vilket bland annat 
följer att en subrogationsgrundad regressrätt även omfattar en direktkravsrätt. 



 19 

varken en bättre eller sämre rätt, utan ger borgensmannen samma rätt gentemot 

gäldenären som borgenären hade vid tidpunkten för borgensmannens infriande av 

borgensåtagandet.38  Sammanfattningsvis har borgensmannen, då en oanmodad 

borgen ställts, som utgångspunkt rätt att få betalt för vad han eller hon utgivit till 

borgenären, dock endast i den utsträckning som han eller hon också infriat 

gäldenärens förpliktelser. Borgensmannens egna kostnader kan han eller hon 

däremot inte övervältra på gäldenären.39  

 

En anmodad borgen anses kunna grunda en mer omfattande regressrätt än en 

oanmodad borgen. Borgensmannen anses vid en anmodad borgen även kunna få 

egna utgifter i samband med borgensförbindelsen ersatta av gäldenären.40 När 

borgen är anmodad kan, enligt denna förklaringsmodell, ett avtalsförhållande antas 

föreligga mellan borgensmannen och gäldenären. Det är inte nödvändigt att ett 

faktiskt avtal om regress ingåtts, så länge borgen blivit anmodad. Genom anmodan 

föreligger i allmänhet en stark presumtion för att gäldenären ska kompensera 

borgensmannen för hans eller hennes utlägg. 41  Grunden för regressrätten blir 

härmed densamma som om ett verkligt avtal om regress förelegat. 42   

 

Den andra förklaringsmodellen till en borgensmans regressrätt framförs av 

Ingvarsson och grundar sig på borgensåtagandets natur. Borgen är en säkerhetsrätt 

och syftet med borgen är endast att borgenären genom borgensmannens åtagande 

erhåller en ökad säkerhet för fordran mot gäldenären, inte att borgensmannen ska 

överta gäldenärens skuld. 43  Enligt Ingvarsson grundar sig regressrätten på att 

skulden tillhör gäldenären och det är således gäldenären som slutligt ska bära den 

                                                
38 Unnersjö, JT 2016–17 s. 429.  
39 Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg av Lindskog s. 124. 
40 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 204 f., Lehrberg m.fl., Borgen, 
diskussionsinlägg av Lindskog s. 124.  
41 Lindskog, Betalning s. 367, Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 63.  
42 Lindskog, Betalning s. 367 f., Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg av Lindskog s. 117. I NJA 
1989 s. 739 uppmärksammade HD skillnad mellan anmodad och oanmodad borgen vid fråga om regress. 
I målet ansåg HD det var fråga om en anmodad borgen och att borgensmannen därmed hade en 
självständig regressrätt.  
43 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 71.  
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ekonomiska bördan av att inte ha betalat till borgenären.44 Med borgensmannens 

infriande av borgensförpliktelsen uppkommer därför en regressrätt för 

borgensmannen gentemot gäldenären. Förklaringsmodellen gör, avseende 

borgensmans regressrätt, inte skillnad på om borgen är anmodad eller inte. 45 När 

det gäller omfattningen av borgensmannens regresskrav skiljer Ingvarsson dock 

mellan en borgen som ingåtts med gäldenärens vetskap och en borgen som ingåtts 

utan gäldenärens vetskap. En borgensman som tecknat borgen med gäldenärens 

vetskap eller efter gäldenärens uttryckliga godkännande bör, enligt Ingvarsson, 

kunna kräva full ersättning för det som borgensmannen erlagt till borgenären i 

anledning av borgensåtagandet samt kostnader för infriandet. Om däremot 

gäldenären inte känt till att säkerhet ställts eller rent av motsatt sig att borgen 

tecknats för huvudfordringen kan, enligt Ingvarsson, borgensmannen inte ställas i 

bättre position än en fordringsförvärvare. Det innebär att borgensmannen i det 

senare fallet endast kan kräva gäldenären motsvarande vad borgenären kunnat 

kräva. 46  Ingvarssons uppdelning mellan borgen som ingåtts med gäldenärens 

vetskap och borgen som ingåtts utan hans eller hennes vetskap liknar, enligt min 

mening, den som Lindskog gör mellan anmodad och oanmodad borgen. Medan 

Lindskog använder uppdelningen för att göra skillnad på grunden för regressrätten 

tycks dock den uppdelning som Ingvarsson gör fylla en annan funktion nämligen 

att avgöra omfattningen av borgensmannens regressrätt och således vilka 

kostnader som kan ersättas i samband med en regress.  

 

Förklaringsmodellerna för en borgensmans regressrätt mot gäldenären är 

omdiskuterade och kommenteras här endast i begränsad omfattning.47 Vad gäller 

den subrogationsgrundade regressrätten kan invändas att borgensmannen de facto 

inte kan överta borgenärens fordring mot gäldenären eftersom fordringen infriats 

i och med borgensmannens prestation och gäldenären härmed befriats från sin 

                                                
44 Liknande argument för grunden till en borgensmans regressrätt mot gäldenären förespråkas av 
Lennander, som framhåller att gäldenären är den som dragit nytta av skuldförbindelsen och därmed måste 
vara den som ytterst ska ansvara för återbetalningen, se Lennander, Kredit och säkerhet s. 62. 
45 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 71, Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 
2013 s. 204 f.  
46 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 205. 
47 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 196 ff., Lindskog, Betalning s. 368 not 1332. 
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betalningsskyldighet. När ett övertagande av fordringen blir aktuellt finns således 

ingen fordring kvar att överta. Det förefaller därför vara mer riktigt att i stället utgå 

från att borgensmannen vid betalning till borgenären infriar sitt åtagande mot 

borgenären och inte gäldenärens.48  

 

Beträffande anmodan som grund för en borgensmans regressrätt mot gäldenären 

kan anmärkas att det fiktiva avtal som konstrueras genom gäldenärens anmodan 

ofta kan upplevas som överraskande för parterna själva. Framförallt gäller det om 

gäldenären och borgensmannen är privatpersoner. 49  För borgensmannen och 

gäldenären kan borgensåtagandet många gånger framstå som endast en formalitet. 

Parterna kan ha utgått från att borgensåtagandet aldrig kommer att behöva infrias 

och har i så fall sannolikt inte tänkt på hur rättsförhållandet dem emellan ska 

regleras om borgensmannen tvingas infria sitt borgensåtagande. I händelse av att 

frågan om regressrätt inte har uppmärksammats av parterna är det svårt att se hur 

detta kan skapa en presumtion om att avtal om regress har slutits. Det kan därför 

invändas att en anmodan som grund för regressrätten inte speglar de verkliga 

förhållandena vid borgen. 50  Sannolikt är emellertid inte avsikten vid 

konstruktionen av det fiktiva avtalet att tillskriva parterna en verklig partsavsikt 

utan snarare att det med avtalstypen följer ett underförstått villkor om att 

borgensmannen ska kunna göra gällande regress mot gäldenären. 51  Härmed 

uppkommer dock frågan huruvida en anmodan endast medför en presumtion för 

att gäldenären ska kompensera borgensmannen eller om det i stället är fråga om 

utfyllande rätt. Det senare skulle innebära att om inget uttryckligen avtalats vad 

gäller regressrätten äger borgensmannen rätt att regressvis kräva gäldenären. Om 

det däremot är fråga om en presumtion bör gäldenären kunna bryta presumtionen 

och i och med det undgå ett regressanspråk. Huruvida en anmodan medför en 

presumtion eller om det är fråga om utfyllande rätt har således viss betydelse. I det 

fall en anmodan medför ett underförstått villkor om regressrätt visar 

                                                
48 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 69 f.  
49 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 205.  
50 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 205. 
51 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 66. 



 22 

förklaringsmodellen viss likhet med Ingvarssons modell eftersom grunden till 

regressrätten i båda fallen ligger i borgenskonstruktionen som sådan.  

 

Den andra förklaringsmodellen utgår, som ovan beskrivits, från att gäldenären är 

den som slutligt ska bära det ekonomiska ansvaret för skulden och att 

borgensmannen när han eller hon betalar gäldenärens skuld därför har rätt att 

regressvis kräva gäldenären. Förklaringsmodellen ger upphov till frågan om en 

betalning av någon annans skuld under alla omständigheter ger rätt till ersättning 

för betalningen. Här kan jämföras med vad som gäller vid interventionsbetalning, 

det vill säga en frivillig betalning av annans skuld.52  Utgångspunkten i äldre 

rättspraxis har varit att interventionsbetalare inte har regressrätt mot gäldenären.53 

Endast vissa omständigheter har i äldre rättspraxis ansetts kunna berättiga en 

betalningsintervenient till ersättning av gäldenären, till exempel om 

betalningsintervenienten ingriper när gäldenären är förhindrad att betala och ta 

ställning till interventionen och gäldenären dessutom skyddas mot en omedelbart 

hotande förlust.54 I vilken utsträckning en interventionsbetalare bör ha regressrätt 

mot gäldenären är omdiskuterat i doktrin och visar på att det inte är självklart att 

betalning av annans skuld medför en regressrätt.55 En interventionsbetalning är 

dock inte helt jämförbar en borgensmans betalning i enlighet med 

borgensåtagandet eftersom det i det senare fallet men inte i det förra finns en 

skyldighet att betala till borgenären.56 Det är alltså vid borgen inte fråga om en helt 

frivillig betalning från borgensmannens sida. Ingvarssons förklaring till en 

borgensmans regressrätt mot gäldenären framstår, enligt min uppfattning, som 

något förenklad men beskriver samtidigt väl borgens funktion som säkerhetsrätt.  

                                                
52 Unnersjö, JT 2016–17 s. 429.  
53 NJA 1920 s. 234, NJA 1925 s. 174. Jfr. dock NJA 2016 s. 107 som har kommenterats av bland annat 
Håstad i JT 2016–17 s. 605–624 och Unnersjö i JT 2016–17 s. 409–439.   
54 Jfr. NJA 1945 s. 728 och NJA 1952 s. 63.  
55 Lindskog, Betalning s. 309 ff. som hävdar att utgångspunkten bör vara att betalaren har regressrätt mot 
gäldenären. Jfr. Håstad, JT 2016–17 s. 609 särskilt not. 8 där Håstad riktar kritik mot Lindskogs 
argumentationslinje.  
56 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 60 om att borgensmannens skyldighet att prestera är ett 
nödvändigt moment i fråga om en borgensmans regressrätt. Jfr. Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg 
av Lindskog s. 118 som menar att en oanmodad borgen uppvisar vissa likheter med en 
interventionsbetalning och att den kan betraktas som en interventionsborgen. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att valet av förklaringsmodell för en 

borgensmans regressrätt mot gäldenären inverkar på när regressrätten kan göras 

gällande och i vilken omfattning så kan ske. Därför är valet av grund till 

regressrätten inte obetydligt. Det bör dock poängteras att oavsett vilken 

förklaringsmodell som används för att motivera regressrätten är den rådande 

uppfattningen att en borgensman som utgångspunkt har regressrätt gentemot 

gäldenären. 

 

När det gäller motivet till en borgensmans regressrätt mot gäldenären finns det 

anledning att belysa de följder som kan aktualiseras om borgensmannen inte har 

regressrätt mot gäldenären. Om en borgensman inte regressvis kan kräva 

gäldenären resulterar det i att borgensmannen blir slutligt betalningsansvarig för 

gäldenärens skuld, utan att erhålla motsvarande nytta av skulden. Härmed blir 

borgensmannen i princip ”medgäldenär” i stället för säkerhetsställare till 

skuldförbindelsen. Detta skulle, enligt min mening, medföra att borgen som 

rättsfigur saknade ett eget syfte om borgensmannen i stället skulle kunna träda in 

som medgäldenär för skulden. En person som står inför valet att gå i borgen för 

annans skuld utan möjlighet till regress skulle troligtvis i förväg kräva en 

motsäkerhet för att ingå borgen. Det skulle göras för att öka möjligheten att bli 

kompenserad av gäldenären om borgenären tar borgensåtagandet i anspråk. En 

sådan motsäkerhet är det dock inte är säkert att gäldenären kan erbjuda 

borgensmannen. Kan gäldenären inte lämna motsäkerhet är det sannolikt att en 

person som överväger att gå i borgen för gäldenärens skuld avstår. Regressrätten 

får mot bakgrund av ovan anses ha stor ekonomisk betydelse för den som har för 

avsikt att ställa borgen. 57  Eftersom säkerhet i form av borgen används i stor 

utsträckning, särskilt inom kommersiell kreditgivning, skulle det sannolikt 

påverka det allmänna omsättningsintresset om borgen inte kunde användas som 

säkerhet vid kreditgivning. Det finns dock anledning att notera att en borgensmans 

möjlighet till kompensation av gäldenären i det enskilda fallet kan vara av ringa 

                                                
57 Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg av Gorton s. 129. 
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praktiskt värde på grund av gäldenärens betalningsoförmåga.58 Att gå i borgen 

innebär trots allt ett risktagande. Härmed tydliggörs borgensinstitutets 

huvudfunktion, nämligen att utgöra en betalningssäkerhet ifall gäldenären inte 

betalar. 59  Däremot är det, enligt min uppfattning, skillnad mellan att vara 

borgensman med utsikt att regressvis kunna kräva gäldenären och att helt sakna 

regressrätt. I det senare torde borgensmannen bli direkt ansvarig för skulden 

medan i det förra fallet kvarstår regressfordringen och borgensmannen kan få 

fordringen betalad om gäldenären återfår sin betalningsförmåga.  

 

3.2 Tredjemanspantsättarens regressrätt mot gäldenären  

3.2.1 Utgångspunkter  

När en pant ställd av tredje man tagits i anspråk av borgenären för gäldenärens 

skuld uppkommer frågan om tredjemanspantsättaren har regressrätt mot 

gäldenären. I rättspraxis och doktrin har anförts att tredje man, om borgenären gör 

sig betald ur en av tredje man ställd pant, regelmässigt har regressrätt mot 

gäldenären.60 Det förefaller alltså råda enighet om att tredjemanspantsättare som 

utgångspunkt har regressrätt mot gäldenären. Däremot saknas utförliga 

redogörelser för motiven till regressrätten. I såväl rättspraxis som doktrin hänvisas 

till vad som gäller för borgen och i sammanhanget uppmärksammas att 

tredjemanspanten uppvisar betydande likheter med borgen, vilket får anses tala för 

att tredjemanspanten bör behandlas som borgen. 61  Lennander har uttalat att ”den 

allmänna inställningen till tredjemanspant i nordisk doktrin kan kort sägas vara, 

att denna, i de hänseenden där tredje mannens garantiansvar blir aktuellt (dvs. inte 

beträffande pantvård ol), i stort – men givetvis inte okritiskt – ska följa samma 

principer som borgensavtalet”.62 Ingvarsson har å sin sida uttalat att grunden för 

                                                
58 Lehrberg m.fl., Borgen, diskussionsinlägg av Gorton s. 134. 
59 Ingvarsson, JT 2005–06 s. 131.  
60 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 207. 
61 NJA 2000 s. 667, NJA 1996 s. 560, Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 193, Walin & 
Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 307, Lindskog, Betalning s. 181, Walin m.fl., Panträtt s. 
258. 
62 Uttalande av Lennander i NJA 1987 s. 80 referat s. 82.  
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tredjemanspantsättares regressrätt är densamma som för borgensmän. 63  Mot 

bakgrund av nämnda uttalanden finns det anledning att närmare diskutera om de 

förklaringsmodeller som anförts till grund för en borgensmans regressrätt mot 

gäldenären även kan appliceras på tredjemanspant.  

 

3.2.2 Grunden för regressrätten 

De förklaringsmodeller som anförts till grund för en borgensmans regressrätt mot 

gäldenären har utförligt behandlats i avsnitt 3.1.2 och här behandlas därför endast 

i vad mån förklaringsmodellerna kan tillämpas även på tredjemanspant. Den första 

förklaringsmodellen ger som bekant regressrätten två olika grunder beroende av 

om gäldenären anmodat borgensmannen att ingå borgen eller inte. Inledningsvis 

kan konstateras att även tredjemanspant rimligtvis kan ställas med eller utan 

gäldenärens medverkan. Därmed bör en distinktion kunna göras mellan anmodad 

och oanmodad tredjemanspant. 64  Enligt denna förklaringsmodell torde en 

tredjemanspantsättare vid oanmodad tredjemanspant vara hänvisad att göra 

regressrätten gällande genom att inträda (subrogera) i borgenärens rättsliga 

ställning mot gäldenären. Tredjemanspantsättaren torde överta borgenärens 

fordran mot gäldenären och således rätten att kräva gäldenären på betalning. Om 

tredje man däremot ställt pant för gäldenärens förpliktelser efter anmodan från 

gäldenären torde, enligt denna förklaringsmodell, ett avtalsförhållande kunna antas 

föreligga mellan tredjemanspantsättaren och gäldenären med innebörden att 

gäldenären presumeras vara skyldig att kompensera tredjemanspantsättaren för 

utlägg. Sammantaget förefaller såväl subrogation som anmodan kunna anföras 

som grund även för tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären.  

 

Den förklaringsmodell som anförs av Ingvarsson tar som nämnts i tidigare avsnitt 

utgångspunkt i borgensåtagandets natur. Frågan är om tredjemanspanten till sin 

natur liknar borgen i sådan utsträckning att även tredjemanspantens natur kan 

                                                
63 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 21, detta anser Ingvarsson gäller även om det vid 
tredjemanspant inte finns en lika tydlig handling som motsvarar borgensmannens prestation.  
64 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 321. 
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anföras som grund för tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären. Vid 

tredjemanspant är det som tidigare framhållits egendom tillhörig någon annan än 

gäldenären som ställs till säkerhet för gäldenärens förpliktelser. 65  I och med 

pantförskrivningen inträder tredje man, liksom en borgensman i samband med 

borgen, i ett främmande skuldförförhållande mellan gäldenären och borgenären. I 

likhet med borgensmannen får tredjemanpantsättaren inte del av den nytta som 

skulden motsvaras av för gäldenären i form av erhållen kredit och 

tredjemanspantsättaren saknar alltså eget ekonomiskt intresse i 

skuldförbindelsen. 66  Därtill torde syftet med att ställa säkerhet i form av 

tredjemanspant för gäldenärens skuld inte vara att tredje man genom 

säkerhetsställandet ska överta gäldenärens skuld, utan endast att borgenären 

därigenom ska erhålla ökad säkerhet för sin fordran mot gäldenären. En panträtt 

utgör således inte en alternativ betalningsmetod. 67  Att tredjemanspantsättaren 

aldrig har avsett att slutligt stå för skulden räcker, enligt Ingvarsson, för att 

motivera regressrätten för en tredjemanspantsättare.68 Det finns dock anledning att 

även uppmärksamma de skillnader som finns mellan tredjemanspant och borgen. 

Till skillnad från en borgensmans ansvar vilket kan göras gällande i hela hans eller 

hennes förmögenhet är tredjemanspantsättarens ansvar begränsat till den pantsatta 

egendomen. En liknande begränsning uppkommer dock vid en beloppsbegränsad 

borgen, med skillnaden att borgenären vid tredjemanspant har förmånsrätt i den 

pantsatta egendomen. Denna skillnad avser, emellertid enligt min mening, själva 

säkerhetsföremålet och inte frågan om en tredjemanspantsättare har regressrätt 

eller inte. Sammantaget är tredjemanspant strukturellt sett mycket lik borgen, 

vilket enligt min uppfattning, medför att även tredjemanspantens natur bör kunna 

anföras som grund för tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären. 

 

                                                
65 Lindskog, Betalning s. 181. 
66 Ett undantag från regressrätt vid borgen är om den som betecknas som borgensman i realiteten är 
gäldenär, jfr. NJA 1994 s. 95. I sådana fall saknas regressrätt eftersom det är den som drar nytta av 
skuldförbindelsen som slutligen ska ansvara dör den slutliga ekonomiska bördan saknas anledning att 
omfördela skuldbördan. Det samma kan tänkas gälla även i fråga om tredjemanspant.  
67 Lennander, Panthavares skyldigheter s. 3.  
68 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 212. 
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När det gäller motivet till en tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären 

finns det anledning att, liksom vid borgen, uppmärksamma de följder som kan 

uppkomma om tredjemanspantsättaren saknar regressrätt mot gäldenären. Om en 

tredjemanspantsättare inte har möjlighet att regressvis kräva gäldenären på 

kompensation resulterar det i att tredje man blir slutligt betalningsansvarig för 

gäldenärens skuld, utan att erhålla motsvarande nytta av skulden. I likhet med en 

borgensman kan tredjemanspantsättaren i förevarande situation i princip betraktas 

som ”medgäldenär”. Genom att ställa pant för gäldenärens skuld till borgenären 

accepterar tredje man att bli medansvarig för betalningen av skulden samtidigt som 

borgenären får två gäldenärer att kräva på betalning. Dock kan 

tredjemanpantsättaren endast krävas på ett belopp motsvarande pantens värde. Det 

finns, enligt min mening, skäl att utgå från att en tredje man, liksom en 

borgensman, i förevarande situation avstår från att ställa pant för gäldenären skuld 

till borgenären om ingen annan motsäkerhet kan erhållas från gäldenären. 

Regressrätten mildrar således, enligt min uppfattning, den negativa konsekvensen 

av att tredjemanspanten tas i anspråk. På kreditmarknaden fyller tredjemanspant 

en viktig funktion.69 Avsaknaden av regressrätt mot gäldenären kan som ovan 

nämnts antas leda till att få är villiga att ställa säkerhet i form av tredjemanspant. 

Om tredjemanspant inte kan användas som säkerhet vid kreditgivning finns det 

risk för att det allmänna omsättningsintresset skulle skadas.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en tredjemanspantsättare som 

utgångspunkt har regressrätt mot gäldenären. Vidare kan de grunder som anförts 

som förklaring till en borgensmans regressrätt mot gäldenären göras gällande även 

beträffande en tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären.   

 

 
 
 
 
 

                                                
69 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 189.  
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4 Ansvar och regressrätt vid preskription  
4.1 Inledningsvis om borgensmans ansvar vid accessorisk preskription  

När den rättsliga statusen för borgenärens fordran mot gäldenären förändras, 

ändras som huvudregel borgensförbindelsen på motsvarande vis. Det brukar kallas 

att borgensåtagandet är accessoriskt till huvudförbindelsen. 70  Något förenklat 

innebär accessoritet att ett rättsförhållande är beroende av ett annat 

rättsförhållande. I rättspraxis har uttalats att det är en allmän princip att ett 

borgensåtagande är accessoriskt till huvudförbindelsen. 71  Borgensåtagandets 

accessoriska karaktär kan i flera fall ha betydelse då det gäller att fastställa 

innehållet i borgensåtagandet, frågor rörande förändringar av åtagandet samt 

åtagandets upphörande, till exempel genom preskription.72 Allmänna regler om 

preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (1981:130) (PreskL). 

Preskription innebär att en borgenär förlorar möjligheten att på rättslig väg kräva 

in sin fordran, se 8 § 1 st. PreskL. Det betyder att en borgenär inte med domstols 

eller exekutiv myndighets medverkan kan få till stånd en prestation.73  

 

Det finns inga uttryckliga lagregler som anger att ett borgensåtagande är 

accessoriskt till en huvudfordran. Däremot tycks bestämmelsen i 8 § 2 st. PreskL 

vara utformad med utgångspunkt i att borgen är accessorisk till 

huvudförbindelsen. 74  Av bestämmelsen följer att preskription av borgenärens 

fordran mot gäldenären även omfattar en fordran på grund av borgen. Det betyder 

att borgenärens krav mot borgensmannen preskriberas samtidigt som kravet mot 

gäldenären, även om tiden för preskription av borgensåtagandet inte har löpt ut.75 

Motivet till den accessoriska preskriptionen är att om borgenären, efter att 

                                                
70 Lennander, Kredit och säkerhet s. 67, Ingvarsson, Bogensliknande säkerhetsrätter s. 38 ff.  
71 NJA 2005 s. 44. 
72 Mellqvist & Persson, Fordran och skuld s. 32.  
73 Mellqvist & Persson, Fordran och skuld s. 92.  
74 NJA 2005 s. 44, Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 39.  
75 Utöver den accessoriska preskriptionen är ett borgensåtagande som sådant underkastat preskription och 
preskriberas som utgångspunkt efter tio år räknat från den dag då borgensmannen gjorde sitt åtagande, se 
2 § 1 st. PreskL. Om borgensåtagandet avser fullgörandet av en konsumentfordran är preskriptionstiden 
däremot tre år, se 2 § 2 st. PreskL. 
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preskription inträtt för fordran mot gäldenären, alltjämt fick ta borgensåtagandet i 

anspråk, skulle borgensmannen regressvis kunna vända sig mot gäldenären. Det 

skulle medföra att preskriptionen av fordran mot gäldenären kunde kringgås. En 

sådan effekt har inte, sett ur gäldenärens synvinkel, ansetts godtagbar.76 Syftet med 

bestämmelsen om accessorisk preskription har alltså ansetts vara att skydda 

gäldenären från att behöva infria ett regressanspråk från en borgensman som betalt 

en fordran som varit preskriberad i förhållande till gäldenären.77 

 

En annan fråga är om en borgensman har regressrätt mot gäldenären om 

borgenären tar borgensåtagandet i anspråk när huvudfordringen ännu inte är 

preskriberad utan fordran mot gäldenären först därefter preskriberas. Eftersom 

preskription ännu inte inträtt när borgenären kräver borgensmannen enligt 

borgensåtagandet är borgensmannen skyldig att prestera till borgenären. Det kan 

då tyckas hårt mot borgensmannen om han eller hon inte regressvis kan kräva 

gäldenären eftersom borgensmannen då får bära den ekonomiska förlusten utan att 

ha haft någon nytta av huvudförbindelsen. Den accessoriska preskriptionen 

innebär att borgensmannen inte riskerar att bli sämre ställd därför att preskription 

inträder för huvudfordringen. Om borgensmannen inte regressvis kan kräva 

gäldenären därför att huvudfordringen preskriberats innebär det en ökad risk för 

borgensmannen. Detta talar sammantaget för att borgensmannen bör ha regressrätt 

mot gäldenären även om preskription inträtt för huvudfordringen vid tidpunkten 

för regressanspråket. Å andra sidan är syftet med den accessoriska preskriptionen, 

som ovan angetts, att skydda gäldenären från att tvingas infria en skuld som är 

preskriberad och på så vis kringgå verkan av preskription. Detta talar för att 

borgensmannen inte regressvis bör kunna kräva gäldenären när huvudfordran 

preskriberats. En borgensman kan undvika att gå miste om regressrätten mot 

gäldenären genom kräva gäldenären och på så vis avbryta preskriptionen.  

 

                                                
76 Lindskog, Preskription s. 553. 
77 NJA 2005 s. 44, Isgren, Bjuhr & Pettersson, SvJT 2004 s. 930.  
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En rimlig avvägning mellan borgensmannens intresse av att inte behöva slutligt 

stå den ekonomiska bördan och gäldenärens intresse av att inte tvingas betala för 

en preskriberad skuld kan, enligt min mening, vara att uppställa en tidsgräns för 

framställandet av regresskravet. Om borgensmannen åläggs att inom skälig tid 

efter att preskription inträtt för huvudförbindelsen framställa sitt regresskrav mot 

gäldenären kan borgensmannen undgå att bli slutligt betalningsansvarig samtidigt 

som kravet inte bör framstå som allt för överraskande eller betungande för 

gäldenären. 78  Vad som får anses utgöra skälig tid får avgöras utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. En annan möjlighet är att låta borgenärens 

rätt till borgensåtagandet gå förlorad om borgenären tar borgensåtagandet i 

anspråk kort innan preskription av huvudfordringen inträder utan att informera 

borgensmannen om detta.79 I NJA 1992 s. 351 uttalade HD att en borgenär har en 

principiell skyldighet att beakta att borgensmannens regressrätt inte går förlorad. 

Borgenärens försummelse kan, enligt HD, leda till att borgenären helt eller delvis 

förlorar sin rätt mot borgensmannen. 1992 års fall talar för att det är möjligt att 

invända att borgenären i förevarande situation förlorat rätten till borgensåtagandet. 

Har borgensmannen redan infriat sitt åtagande bör borgensmannen kunna åberopa 

att han eller hon genom borgenärens försummelse fått en skadeståndsfordran på 

borgenären vilket i praktiken medför att borgensmannens ansvar nedsätts med 

samma belopp.80   

 

Sammanfattningsvis är innebörden av 8 § 2 st. PreskL att när preskription inträtt 

för borgenärens fordran mot gäldenären är gäldenären skyddad även mot 

regresskrav från en borgensman. Den accessoriska preskriptionen innebär 

emellertid även ett skydd för borgensmannen som undgår att bli slutligt 

betalningsansvarig för gäldenärens skuld. I stället är det borgenären som står 

risken av att fordran mot gäldenären preskriberas.  

 

                                                
78 Jfr. Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 211 ff. om att en tredjemanspantsättare bör ha rätt 
att framställa ett regresskrav mot gäldenären inom viss tid efter det att panten tagits i anspråk för den 
preskriberade fordringen.   
79 Jfr. Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 128. 
80 Lennander, Kredit och säkerhet s. 53. 
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4.2 Tredjemanspantsättarens ansvar och regressrätt vid preskription 

av huvudfordringen 

I förevarande kapitel undersöks om en borgenär utan hinder av att fordran mot 

gäldenären är preskriberad får ta pant ställd av en tredje man i anspråk. Om så är 

fallet uppkommer nämligen frågan om tredje man regressvis kan kräva gäldenären 

om borgenären tar panten i anspråk. Pant och borgen behandlas olika när 

huvudfordringen preskriberats. Ett borgensåtagande bortfaller som bekant enligt 8 

§ 2 st. PreskL då huvudfordringen preskriberas. I 11 § PreskL regleras hur 

preskription av huvudfordran påverkar panträttens bestånd. Den aktuella 

bestämmelsen är formulerad så att ”preskriptionen inskränker inte borgenärens rätt 

att ta ut sin fordran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt till 

säkerhet för fordringen”. Bestämmelsen innebär att en borgenär äger rätt att göra 

sig betald ur ställd pant också för en preskriberad fordring. Panträtten är således 

inte, till skillnad från borgen, föremål för accessorisk preskription. Frågan är om 

ordet panträtt när det används i preskriptionslagen ska anses inbegripa inte enbart 

panträtt som gäldenären har upplåtit i sin egen egendom, utan också sådan panträtt 

som har upplåtits av en tredje man. Den omständigheten att det är fråga om en pant 

talar möjligen för att tredjemanspant bör följa reglerna för pant. Samtidigt har 

tredjemanspanten konstaterats vara strukturellt lik borgen vilket möjligen talar för 

att tredjemanspanten bör följa reglerna för borgen.   

 

Lagstiftaren har i förarbetena till 11 § PreskL inte berört frågan om det har någon 

betydelse vem som har ställt pant för gäldenärens fordran. Däremot har frågan om 

en av tredje man ställd pant kan göras gällande även efter att huvudfordringen 

preskriberats varit föremål för prövning i NJA 1996 s. 560. I målet hade 

ställföreträdaren för ett aktiebolag tecknat en proprieborgen för bolagets skulder i 

samband med att bolaget beviljats checkkredit i en bank. Därefter hade 

borgensmannens hustru ställt pant för borgensmannens samtliga förpliktelser mot 

banken i form av pantbrev i en fastighet. Bolaget sattes senare i konkurs och 

banken krävde då betalning av borgensmannen enligt borgensåtagandet. 
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Borgensåtagandet hade dock vid tidpunkten för bankens krav preskriberats, varpå 

banken gjorde gällande rätt till panten ställd av tredje man, det vill säga 

borgensmannens hustru.  

 

HD uttalade inledningsvis att tredjemanspant uppvisar likheter med borgen, bland 

annat i fråga om regressrätt, och att det därmed i flera hänseenden finns anledning 

att behandla tredjemanpant som borgen. Samtidigt framhöll domstolen att även 

grundläggande panträttsliga principer måste beaktas.81 Enligt domstolen framstod 

det, med hänvisning till Walin, som klart att en regel om accessorisk preskription 

inte undantagslöst skulle kunna uppställas för tredjemanspanträtter. Här kan 

noteras att Walin har uttalat att 8 § 2 st. PreskL ibland kan tillämpas analogt på 

tredjemanspant men att tillämpningen troligen inte kan få äga rum över hela 

linjen. 82  Enligt domstolen talade det faktum att sakrättsliga anspråk inte 

preskriberas, liksom att det i lagtexten i 11 § PreskL inte görs någon skillnad 

mellan pant som ställts av gäldenären och en tredje man, för att borgenären skulle 

få ta panten i anspråk. Dessutom noterade domstolen att förarbetena inte berör 

frågan om vem som har ställt pant. Mot en tillämpning av 11 § PreskL kunde, 

enligt domstolen, dock invändas att tredjemanspantsättaren i förevarande fall 

förlorar rätten till regress mot gäldenären. Domstolen uttalade likväl att det kunde 

åligga gäldenären att ersätta tredjemanspantsättaren även om ingen 

överenskommelse träffats om detta och att en sådan skyldighet möjligen kunde 

åvila gäldenären, åtminstone i vissa fall, redan på grund av allmänna 

rättsgrundsatser. HD framhöll även möjligheten för tredjemanspantsättaren och 

borgenären att redan vid pantsättningen avtala att panträtten ska bortfalla vid 

preskription av borgenärens fordran mot gäldenären. Slutligen tillade domstolen 

att en borgenär kan bli skyldig att ersätta tredje man för den skada som han eller 

hon genom försummelse åsamkat denne. Med hänsyn till ovan uppräknade skäl 

beslöt HD att tredjemanspanten i målet kvarstod efter preskription av 

                                                
81 Jrf. Lindskog, Preskription s. 638 not 1775 som är kritisk till att HD i domskälen inte närmare angav 
vilka panträttsliga principer som avsågs.   
82 Se Walin, Borgen och tredjemanspant 1984 s. 344 f. 
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huvudfordringen enligt 11 § PreskL och att borgenären därmed fortfarande hade 

rätt att ta panten i anspråk.  

 

Efter NJA 1996 s. 560 står det klart att tredjemanspant i fråga om verkan av 

preskription av huvudförbindelsen ska behandlas enligt 11 § PreskL, vilket innebär 

att en tredjemanspantsättare kan tvingas att prestera till borgenären även då 

preskription inträtt för huvudfordringen. I doktrin har uttalats att frågan om 

tredjemanspantens ställning då huvudfordringen preskriberats har fått ett till synes 

kategoriskt svar genom NJA 1996 s. 560.83 Enligt min mening saknas en närmare 

motivering i domskälen till varför tredjemanspant ska behandlas enligt 11 § 

PreskL. HD framhöll förvisso bland annat att sakrättsliga anspråk anses vara 

inpreskriptibla men inte hur detta inverkar på frågan hur en tredjemanspant i 

preskriptionshänseende ska behandlas när huvudfordringen preskriberats. Att 

panträtt är en sakrätt inverkar visserligen på den självständiga preskriptionen, det 

vill säga om borgenärens panträtt som sådan kan preskriberas. Däremot bör 

pantens sakrättsliga karaktär inte ha betydelse i förevarande fall då frågan är i vad 

mån en tredjemanspant i preskriptionshänseende är accessorisk till 

huvudförbindelsen och således inte huruvida sakrätter som sådana kan vara 

föremål för preskription.84  

 

Med anledning av utgången i NJA 1996 s. 560 ställs man emellertid inför nästa 

fråga, nämligen om tredjemanspantsättare trots allt ska tillerkännas regressrätt mot 

gäldenären och i så fall på vilken grund. Inledningsvis bör noteras att HD i målet 

hade att ta ställning till om tredjemanspanten kvarstod efter att preskription inträtt 

för huvudfordringen, alltså inte om tredjemanspantsättaren hade regressrätt mot 

gäldenären. Det betyder att domstolens uttalanden om tredjemanspantsättares 

regressrätt och övrigt vad gäller rätten till kompensation är uttalanden obditer 

dictum. Dessa uttalanden analyseras därför med viss försiktighet.  

                                                
83 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 330. 
84 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 194 ff.  
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Enligt HD i NJA 1996 s. 560 medför i regel preskription av huvudfordringen att 

tredjemanspantsättaren förlorar sin regressrätt mot gäldenären. Här kan jämföras 

med vad som gäller i fråga om borgen. Motivet till att ett borgensåtagande upphör 

då huvudfordringen preskriberats är, som tidigare nämnts, att gäldenären ska vara 

skyddad mot att huvudfordringen återuppstår genom att borgensmannens åtagande 

kvarstår och att han eller hon, om borgenären tar åtagandet i anspråk, regressvis 

kräver gäldenären på kompensation. Bestämmelsen i 8 § 2 st. PreskL om 

accessorisk preskription kan alltså anses utgöra ett skydd för gäldenären genom att 

bestämmelsen säkerställer att preskriptionens effekt inte kringgås. Samma skäl 

kan, enligt min mening, anföras för att motivera att tredjemanspantsättare inte har 

regressrätt mot gäldenären efter det att huvudfordringen preskriberats. En viktig 

skillnad är emellertid att i fråga om borgen preskriberas borgensåtagandet samtidig 

som huvudfordringen, vilket innebär att borgensmannen till skillnad från 

tredjemanspantsättaren inte kan tvingas prestera till borgenären. Möjligen kan det 

förklara varför HD inte förefaller helt ha uteslutit möjligheten för en 

tredjemanspantsättare att regressvis kräva gäldenären. Domstolen uttalade som 

ovan nämnts att ett ansvar för gäldenären att ersätta tredjemanspantsättaren, även 

då preskription har inträtt för huvudförbindelsen, möjligen kan åvila gäldenären 

åtminstone i vissa fall, redan på grund av allmänna rättsgrundsatser. Genom detta 

mycket vaga uttalande antyder HD att viss möjlighet finns att tillerkänna en 

tredjemanspantsättare regressrätt mot gäldenären även om preskription inträtt för 

huvudfordringen. 85  

 

För att undersöka i vilka fall HD i 1996 års fall anser att regress kan bli aktuell får 

ledning sökas i domstolens hänvisning till Walin. Walin uttalar att om 

bestämmelserna i preskriptionslagen får gälla efter orden bör tredje man 

åtminstone vid ”anmodad” tredjemanspant ges regressrätt mot gäldenären, trots att 

preskription inträtt för huvudfordringen.86 Walin torde mena att det i fråga om en 

                                                
85 Domstolen hänvisade i denna delen av domskälen till Walin, Borgen och tredjemanspant 1984 s. 348.   
86 Walin, Borgen och tredjemanspant 1984 s. 348.   
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anmodad tredjemanspantsättning uppkommer en skyldighet för gäldenären att 

kompensera tredjemanspantsättaren om panten tas i anspråk.  

 

En gäldenär som anmodar en tredje man att ställa pant får antas vara medveten om 

att en panträtt upplåtits som säkerhet för gäldenärens förpliktelser mot borgenären 

och eventuellt att panträtter inte är föremål för preskription. Möjligen kan 

gäldenären i förevarande situation anses ha accepterat att preskription av 

huvudfordringen inte utgör ett hinder för tredje mans regressanspråk mot 

gäldenären, om borgenären tar tredjemanspanten i anspråk. Om gäldenären själv 

hade ställt pant i egen egendom till säkerhet för skulden till borgenären hade 

borgenären ägt rätt att ta panten i anspråk trots att borgenärens huvudfordring mot 

gäldenären preskriberats. En motsatt lösning, det vill säga att regressrätt inte 

föreligger, skulle innebära att gäldenären hamnar i en bättre ställning än om 

gäldenären själv ställt pant för sina förpliktelser mot borgenären. Däremot innebär 

lösningen att gäldenären tvingas betala för en fordran som har preskriberats. Enligt 

min mening väger tredjemanspantsättarens intresse av att inte slutligt behöva bära 

den ekonomiska förlusten tyngre än gäldenärens intresse av att inte tvingas betala 

för en preskriberad fordran. Emellertid medför regressrätten att verkan av 

preskription kringgås vilket inte är förenligt med 12 § PreskL som stadgar att ett 

avtal av vilket följer att fordran inte ska preskriberas är ogiltigt. Mot bakgrund 

härav är det, enligt min mening, inte givet att en tredje man som efter anmodan 

ställt pant för gäldenärens förpliktelser bör ges regressrätt mot gäldenären då 

huvudfordringen preskriberats.  

 

Om en uppdelning görs mellan anmodad och oanmodad tredjemanspant vilket 

Walin tycks förespråka uppkommer frågan hur en oanmodad tredjemanspant ska 

behandlas i regresshänseende då huvudfordringen preskriberats.87 Vid borgen har 

grunden till borgensmannens regressrätt mot gäldenären ansetts vara subrogation 

om borgen är oanmodad, vilket innebär att borgensmannen inträder i borgenärens 

                                                
87 Walin, Borgen och tredjemanspant 1984 s. 334. 
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rätt gentemot gäldenären. 88  Om detsamma antas gälla vid en oanmodad 

tredjemanspant medför preskriptionen av huvudfordringen att 

tredjemanspantsättaren saknar en subrogationsgrundad regressrätt mot gäldenären 

eftersom det inte finns någon fordran kvar för tredje man att överta, denna har trots 

allt preskriberats.89  

 

Det bör avslutningsvis dels anmärkas att HD inte förtydligar när en regressrätt kan 

anses föreligga med stöd av allmänna rättsgrundsatser, dels att Walin inte ger 

någon närmare förklaring angående gäldenärens anmodan som grunden för en 

tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären. Det bör även observeras att 

Lindskog i sammanhanget har uttalat att det enligt hans mening är uteslutet att en 

tredjemanspantsättare har regressrätt mot gäldenären om borgenären gör sig betald 

för en preskriberad fordring ur den ställda panten.90 Mot bakgrund härav är det inte 

klart i vilka situationer en tredjemanspantsättare kan tillerkännas regressrätt då 

huvudfordringen preskriberats eller om det överhuvudtaget är möjligt. En 

tredjemanspantsättare har därför ett intresse av att preskription inte inträder för 

huvudfordringen. Borgenären kan få till stånd ett avbrott i preskriptionen av 

fordringen mot gäldenären genom att tillställa gäldenären ett skriftligt krav eller 

en skriftlig erinran om fordran, se 5 § PreskL. Den tredjemanspantsättare som inte 

vill riskera sin regressrätt mot gäldenären bör förvissa sig om att borgenären 

åstadkommer ett preskriptionsavbrott. 

 

 

 

                                                
88 Se avsnitt 3.1.2. 
89 Lindskog, Preskription s. 639 not 1779.  
90 Lindskog, Betalning s. 384 not 1402. 
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4.3 Slutsatser om preskriptionens inverkan på 

tredjemanspantsättarens regressrätt  

En tredjemanspantsättare har som utgångspunkt regressrätt mot gäldenären. I 

rättspraxis och doktrin har främst likheterna mellan borgen och tredjemanspant 

anförts till stöd för en tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären.91 Efter 

NJA 1996 s. 560 är det emellertid systematiskt sett svårt att fullt ut jämställa 

tredjemanspant med borgen eftersom rättsfallet innebär att tredjemanspanter, till 

skillnad från borgensåtaganden, kvarstår efter att preskription inträtt för 

huvudfordringen. Borgenären kan alltså utan hinder av att huvudfordringen har 

preskriberats ta tredjemanspanten i anspråk. I och med detta uppkommer i 

regresshänseende ett problem som inte aktualiseras vid borgen, nämligen om 

tredjemanspantsättaren har regressrätt mot gäldenären trots att huvudfordringen 

har preskriberats. Med anledning av HD:s vaga uttalande i 1996 års fall om att 

tredjemanspantsättare trots allt, åtminstone i vissa fall, bör ha rätt att kräva 

gäldenären med stöd av allmänna rättsgrundsatser är det, enligt min uppfattning, 

osäkert i vilken mån regressrätten alltjämt kan göras gällande. Det kan således 

konstateras att i fråga om preskription påverkas tredjemanspantsättares regressrätt 

mot gäldenären av att regeln om pant i 11 § PreskL ska tillämpas på tredjemanspant 

i stället för regeln om accessorisk preskription i 8 § 2 st. PreskL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 Se avsnitt 3.2. 
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5 Ansvar och regressrätt vid skuldsanering  
5.1 Inledningsvis om borgensmans ansvar och regressrätt  

Den allmänna principen att borgensförbindelsen är accessorisk till 

huvudförbindelsen har i lag försetts med undantag. Det finns situationer då 

förändringar avseende gäldenärens skuld till borgenären inte inverkar på ett 

borgensåtagande. Så är exempelvis fallet vid vissa myndighetsbeslut genom vilka 

gäldenären helt eller delvis befrias från sin skuld till borgenären.92 Däribland kan 

nämnas beslut då gäldenären beviljas skuldsanering. Skuldsanering är ett 

fristående insolvensrättsligt institut.93 Enligt skuldsaneringslagen (SksanL) kan en 

gäldenär som är kraftigt skuldsatt (se 7 § om kvalificerad insolvens) beviljas 

sanering av den totala skuldbördan. Genom ett skuldsaneringsförfarande befrias 

gäldenären helt eller delvis från ansvar för betalning av sina skulder, se 1 § SksanL. 

Skuldbefrielsen förutsätter dock att gäldenären fullföljer en betalningsplan som 

normalt har en löptid på fem år, se 34 § SksanL. Enligt förarbetena är det 

huvudsakliga syftet med skuldsanering rehabilitering, på så vis att svårt skuldsatta 

personer ska få en ny chans till ett drägligare och mer samhällsnyttigt liv. Ett annat 

syfte med skuldsaneringssystemet är att det kan verka preventivt genom att färre 

människor hamnar i övermäktiga skuldsituationer. Samtidigt ska 

skuldsaneringssystemet gynna borgenärskollektivet genom att gäldenären 

åtminstone kan betala någon del av sina skulder. 94 

 

Enligt 30 § SksanL omfattar en skuldsanering, om inte annat föreskrivs, alla 

fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då beslut 

meddelats att inleda skuldsanering. Huvudregeln är alltså att samtliga gäldenärens 

skulder ingår i en skuldsanering. På så vis upprätthålls den så kallade 

likhetsprincipen, det vill säga att om flera borgenärer inte kan få fullt betalt ska 

                                                
92 Se bland annat om borgenärens rätt att framställa krav mot borgensmannen efter fastställt ackord, 12 
kap. 22 § konkurslagen (1987:672) och 1 kap. 9 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.    
93 SOU 2008:82 s. 37. 
94 Prop. 1993/94:123 s. 73.  
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dessa bära förlusten proportionellt i förhållande till storleken av var och ens 

fordran mot gäldenären.95  

 

I skuldsaneringsförfarandet ingår bland annat fordringar förenade med borgen.96 I 

förarbetena uttalas att det inte är möjligt att låta fordringar säkrade med borgen 

falla utanför en skuldsanering. Som skäl anges att det på ett otillbörligt sätt skulle 

gynna en borgenär med en sådan fordran på bekostnad av övriga borgenärer. Enligt 

förarbetena är det inte heller motiverat att på något att sätt särbehandla fordringar 

förenade med borgen i ett skuldsaneringsförfarande, med anledning av att tilltron 

till skuldsaneringsinstitutet är beroende av att likabehandlingsprincipen 

upprätthålls så långt det går. Vidare uttalas i förarbetena att det inte är möjligt att 

låta borgensansvaret bortfalla enbart av det skälet att gäldenären är kvalificerad för 

skuldsanering, eftersom möjligheten att utnyttja borgen som säkerhet skulle rubbas 

i grunden om en skuldsanering skulle få en sådan verkan på borgensansvaret. Att 

fordringar förenade med borgen ingår i ett skuldsaneringsförfarande innebär att 

dessa fordringar skrivs ned på samma sätt som andra fordringar.97 

 

I 47 § 3 st. SksanL finns en särskild bestämmelse om borgensmäns ansvar vid 

skuldsanering. Av 47 § 3 st. SksanL följer att borgensåtagandet kvarstår om 

gäldenären beviljas skuldsanering. 98 Det betyder att en för gäldenären beviljad 

skuldsanering inte inverkar på borgenärens rätt mot borgensmannen. Därmed är 

borgensmannen skyldig att betala fullt ut i enlighet med sitt borgensåtagande, trots 

att borgenären inte hade kunnat kräva motsvarande belopp av gäldenären. En 

borgensman kan alltså inte med framgång göra gällande att gäldenären inte längre 

är skyldig att betala hela skulden. 99  I denna bemärkelse är borgensåtagandet 

således inte accessoriskt till huvudförbindelsen. Däremot sätts borgensansvaret 

                                                
95 Prop. 2015/16:125 s. 133.  
96 Prop. 1993/94:123 s.132 f. Jfr. undantagen i 31 och 32 §§ SksanL, där borgen inte uppräknas. Enligt 
förarbetena är skälen för att undanta fordringar förenade med borgen inte tillräckligt starka. 
97 Prop. 2015/16:125 s. 133. 
98 Samma torde gälla enligt lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare (FSksanL) som trädde i kraft 
den 1 november 2016. Se framförallt 49 § 3 st. FSksanL och prop. 2015/16:125 s. 142 och 258.    
99 Ingvarsson, JT 1994–95 s. 1123. 
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ned i motsvarande mån som borgenären erhåller betalning enligt 

skuldsaneringsbeslutet.100  

 

En borgensman som har infriat sitt borgensåtagande har, som angetts i avsnitt 

2.2.1, normalt sett rätt att regressvis kräva gäldenären på kompensation. Hur en 

borgensmans regressfordran mot gäldenären ska behandlas vid skuldsanering är 

beroende av om borgensmannen har infriat sitt åtagande eller inte. Om 

borgensmannen, innan ett beslut om skuldsanering har fattats, har betalat i enlighet 

med borgensförbindelsen, behandlas borgensmannens regressfordran som vilken 

fordran som helst och ingår i skuldsaneringen. Regresskravet sätts därmed ned i 

samma utsträckning som övriga fordringar.101 I doktrin har framhållits att detta 

gäller oavsett om borgensmannen grundar sin regress på subrogation eller på avtal 

med gäldenären.102 Eftersom skuldsanering är ett myndighetsbeslut får det anses 

rimligt att syftet med skuldsaneringen inte kringgås genom avtal om full 

regressrätt. Även upprätthållandet av likabehandlingsprincipen talar för att 

undantag inte bör göras för en regressfordring. En subrogationsgrundad regressrätt 

innebär som tidigare framhållits att borgensmannen inte får bättre rätt mot 

gäldenären än borgenären. Eftersom en borgenärs fordring sätts ned vid en beviljad 

skuldsanering torde det därmed inte vara möjligt för borgensmannen att erhålla 

full kompensation av gäldenären genom att subrogera i borgenärens rätt.  

 

En borgensmans regressrätt är mer osäker om borgensåtagandet inte har tagits i 

anspråk då gäldenären beviljas skuldsanering. Av förarbetena till 

skuldsaneringslagen framgår att så länge borgensmannen ännu inte behövt betala 

något på grund av sitt borgensåtagande anses borgensmannen ha en villkorad 

regressrätt. Huvudregeln är att även villkorade fordringar ska omfattas av en 

skuldsanering, jfr. 32 § SksanL. Även om borgensmannen ännu inte infriat sitt 

åtagande, ska borgensmannen betraktas som borgenär i skuldsaneringen. Om 

borgensmannen fullgör sitt borgensåtagande under den tid som betalningsplanen 

                                                
100 Prop. 1993/94:123 s. 132 f. 
101 Prop. 1993/94:123 s.137. 
102 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 256.  
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löper inträder borgensmannen i borgenärens rätt till betalning enligt 

betalningsplanen. 103 Borgensmannen har således i nämnda situation en 

subrogationsgrundad regressrätt mot gäldenären. Det innebär att borgensmannen 

inte får bättre rätt mot gäldenären än borgenären. En borgensman som tvingats 

infria sitt åtagande först efter det att skuldsaneringen är avslutad kan 

överhuvudtaget inte göra sitt regresskrav gällande. Däremot reduceras borgenärens 

krav mot borgensmannen med vad borgenären fått ut enligt betalningsplanen från 

gäldenären.104  

 

Sammanfattningsvis medför reglerna om skuldsanering att borgensmannen övertar 

det slutliga ekonomiska ansvaret för den del av skulden som han eller hon inte 

regressvis kan kräva av gäldenären. En skuldsanering av gäldenären innebär 

således en risk för den som ställer borgen för gäldenärens förpliktelser. Om 

borgensmannen tilläts att regressvis kräva gäldenären fullt ut skulle emellertid 

borgensmannen bland annat behandlas mer förmånligt än gäldenärens övriga 

borgenärer, vilket inte torde vara förenligt med principen om likabehandling. Den 

risk som en skuldsanering innebär dels för borgenären, dels för borgensmannen 

tydliggör borgens funktion som säkerhetsmedel. När borgenären inte kan få betalt 

av gäldenären kan borgenären ta sin säkerhet i anspråk. Det är mot bakgrund av 

ovan anförda skäl, enligt min mening, inte motiverat att särbehandla en 

borgensmans regressfordran i en skuldsanering.  

 

5.2 Tredjemanspantsättarens ansvar och regressrätt  

I skuldsaneringslagen finns regler för borgen vilka har behandlats i föregående 

avsnitt och regler för pant, däremot saknas uttryckliga regler beträffande 

tredjemanspant. En skuldsanering omfattar, enligt 30 § SksanL, om inte annat 

föreskrivs, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den 

dag då beslut meddelats att inleda skuldsanering. Ett av undantagen finns i 31 § 1 

                                                
103 Prop. 1993/94:123 s. 136 f. 
104 Prop. 1993/94:123 s. 137 f. 
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st. 2 p. SksanL där det framgår att en skuldsanering bland annat inte omfattar en 

fordran för vilken borgenären har panträtt. Detta gäller till den del säkerheten 

räcker till för betalning av fordringen.  

 

Frågan är om ordet panträtt, när det används i skuldsaneringslagen, ska anses 

omfatta inte enbart panträtt som gäldenären har upplåtit i sin egen egendom utan 

också sådan panträtt som har upplåtits av en tredje man eller om tredjemanspant 

ska behandlas enligt reglerna för borgen. I förarbetena fastställs att fordringar 

förenade med panträtt ska undantas från skuldsanering. Ställningstagandet 

motiveras med att en alternativ ordning skulle kunna rubba villkoren för 

kreditgivningen, vilket ytterst skulle drabba hela låntagarkollektivet och också 

kunna inverka menligt på hela samhällsekonomin.105  I doktrin har uttalats att 

bestämmelsen i 31 § 1 st. 2 p. SksanL endast bör anses avse pant som gäldenären 

själv har ställt för sina förpliktelser mot borgenären.106 Att fordringar förenade 

med panträtt är undantagna från skuldsanering betyder att borgenären kan 

tillgodogöra sig betalning ur panten, utan att påverkas av att gäldenären är föremål 

för skuldsanering. Däremot kan noteras att fordringen till den del som den 

eventuellt inte täcks av säkerheten omfattas av en skuldsanering enligt 

huvudregeln i 30 § SksanL.107  

 

Frågan om en skuldsanering omfattar en fordring, för vilken säkerhet har ställts i 

form av tredjemanspant, har varit föremål för prövning i NJA 2016 s. 73. I målet 

hade en person A prövats för skuldsanering av Kronofogdemyndigheten men fått 

sin ansökan avslagen på grund av att det framkommit att A:s far ställt säkerhet i 

sin fastighet för ett av A:s lån i en bank. Kronofogdemyndigheten ansåg att 

fordringar för vilka det finns säkerhet i tredjemanspant ska undantas från 

skuldsanering i den mån fordringen täcks av panten, enligt 7 § 3 st. 2 p SksanL 

(nuvarande 31 § 1st. 2 p. SksanL). Mot den bakgrunden, och med hänsyn till de 

                                                
105 Prop. 1993/94:123 s. 132 f.  
106 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 322.  
107 Prop. 1993/94:123 s. 127. 
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effekter det skulle få att fordringen inte omfattas av saneringen, var det enligt 

Kronofogdemyndigheten inte skäligt att bevilja A skuldsanering.  

 

HD konstaterade inledningsvis i domskälen att en skuldsanering enligt 7 § 3 st. 2 

p. SksanL inte omfattar ”en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan 

förmånsrätt enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till 

den del säkerheten räcker till för betalning av fordran”. Frågan för domstolen blev 

om ordet ”panträtt” i 7 § 3 st. 2 p. SksanL inte bara omfattar panträtt som 

gäldenären har upplåtit i sin egen egendom utan också sådan panträtt som har 

upplåtits av en tredje man. Domstolen påtalade samtidigt att fordringar förenade 

med borgen, till skillnad från fordringar förenade med panträtt, omfattas av en 

skuldsanering. Domstolen uppmärksammade i sammanhanget likheterna mellan 

tredjemanspant och borgen samt skillnaderna mellan tredjemanspant och 

gäldenärspant.108 Eftersom det, enligt domstolen, förelåg en tydlig skillnad mellan 

gäldenärspant och tredjemanspant kunde det inte tas för givet att också panträtt 

som upplåtits av en tredje man avsetts när uttrycket panträtt använts i lagtext. 

Därmed ansåg domstolen att lagen på sedvanligt sätt måste tolkas i ljuset av 

lagtexten i övrigt, förarbeten, lagens ändamål, systematik m.m. HD framhöll i sin 

tolkning att lagtexten i 7 § 3 st. 2 p. SksanL talar om panträtt och ”annan 

förmånsrätt” vilket innebar att endast förmånsrätter relevanta för 

skuldsaneringsförfarandet kunde avses, således endast förmånsrätter i gäldenärens 

egendom. Enligt domstolen talade därför lagtexten för att endast gäldenärspant 

avsetts. Därefter framhöll domstolen att fordringar förenade med tredjemanspant 

inte berörs i förarbetena till lagrummet. I stället syntes diskussionen som förts 

angående pant vara inriktad på gäldenärspant vilket, enligt domstolen, i viss mån 

också talade för att undantaget i 7 § 3 st. 2 p. SksanL inte avsetts omfatta 

tredjemanspanter.  

 

Domstolen gjorde sedermera en jämförelse med hur tredjemanspant behandlas i 

samband med konkurs och företagsrekonstruktion. Domstolen konstaterade att en 

                                                
108 Se avsnitt 1.1. 
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fordran för vilken det har ställts säkerhet i form av tredjemanspant eller borgen 

omfattas av såväl en konkurs som en företagsrekonstruktion. I samband med detta 

uppmärksammade även domstolen två grundläggande insolvensrättsliga principer, 

nämligen att förekomsten av tredjemanssäkerheter inte ska påverka övriga 

borgenärers rätt i insolvensförfarandet och att i förhållandet mellan borgenären och 

säkerhetsställaren ska verkningarna av insolvensförfarandet gå ut över den senare 

i den omfattning som följer av säkerhetsställandet. HD uttalade att borgenärernas 

inbördes ställning inte bör påverkas av vilket slags insolvensförfarande det rör sig 

om. Systematiken talade således, enligt domstolen, med styrka för att säkerhet i 

tredjemanspant i princip ska behandlas på samma sätt vid skuldsanering som vid 

konkurs och företagsrekonstruktion. För detta talade enligt domstolen också 23 § 

2 st. SksanL (nuvarande 47 § 3 st. SksanL) av vilken framgår att skuldsaneringen 

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

som förutom gäldenären svarar för fordringen. Slutligen uttalade domstolen att 

lösningen inte står i motsats till skuldsaneringens syfte och tillade att de enda som 

berörs är borgenären och tredje man, varpå den senare på motsvarande sätt som en 

borgensman får bära den ekonomiska nackdelen av att borgenärens fordran sätts 

ned. Mot bakgrund av ovan angivna skäl fastställde domstolen att fordringar 

förenade med tredjemanspant inte undantas från skuldsanering och att 

bestämmelsen i 7 § 3 st. 2 p. ska förstås som att uttrycket panträtt endast avser 

sådan panträtt som gäldenären har upplåtit i sin egendom. I målet innebar detta att 

fordran som banken hade mot A med pant i hans fars fastighet skulle ingå i 

skuldsaneringen.  

 

Efter 2016 års avgörande står det klart att fordringar som är förenade med 

tredjemanspant, i likhet med fordringar säkrade med borgen, inte är undantagna 

skuldsanering.109 En fordran med tredjemanspant som säkerhet omfattas således 

av ett skuldsaneringsbeslut enligt huvudregeln i 30 § SksanL och skrivs ned på 

samma sätt som övriga fordringar. I NJA 2016 s. 73 hade inte HD att pröva frågan 

                                                
109 Jfr. prop. 2015/16:125 s. 134 om att fordringar förenade med tredjemanspant inte bör vara undantagna 
från F-skuldsanering. Jfr. NJA 2016 s. 73.  
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om en borgenär äger rätt att ta pantens hela värde i anspråk när gäldenären beviljats 

skuldsanering. Inte heller frågan om en tredjemanspantsättares regressrätt mot en 

gäldenär som beviljats skuldsanering var föremål för prövning i rättsfallet. Det bör 

dock poängteras att HD i domskälen ger en hint om hur det ekonomiska ansvaret 

för en fordran bör fördelas mellan en borgenär, en gäldenär och en 

tredjemanspantsättare. Detta diskuteras nedan. Eftersom HD inte hade att besvara 

ovan nämnda frågor måste uttalanden av HD i denna del läsas med viss 

försiktighet.  

 

HD hänvisade i domskälen till 23 § 2 st. SksanL (nuvarande 47 § 3 st. SksanL) om 

att skuldsanering inte inverkar på den rätt som en borgenär har mot en borgensman 

eller någon annan som förutom gäldenären svarar för fordringen. Hänvisningen 

tyder på att HD ansett att bestämmelsen analogt kan tillämpas på en borgenärs rätt 

mot en tredjemanspantsättare. Vidare tyder även HD:s hänvisning till den 

grundläggande insolvensrättsliga principen om, att i förhållandet mellan 

borgenären och säkerhetsställaren, ska verkningarna av insolvensförfarandet gå ut 

över den senare i den omfattningen som följer av säkerhetsställandet på att 

borgenärens rätt mot tredjemanspantsättaren kvarstår i en skuldsanering. 

Sammantaget torde det innebära att borgenären äger rätt att ta panten i anspråk 

även då gäldenären beviljas skuldsanering.   

 

Om tredjemanspanten tas i anspråk uppkommer frågan om tredje man regressvis 

kan kräva gäldenären på kompensation. I NJA 2016 s. 73 uttalade HD 

avslutningsvis även att en tredjemanspantsättare på motsvarande sätt som en 

borgensman får bära den ekonomiska nackdelen av att borgenärens fordran sätts 

ned. Uttalandet talar, enligt min mening, för att HD ansett att en 

tredjemanspantsättare i regresshänseende bör behandlas på samma sätt som en 

borgensman. Detta medför att om tredjemanspanten tas i anspråk innan ett beslut 

om skuldsanering för gäldenären meddelas, reduceras tredjemanspantsättarens 

regresskrav mot gäldenären på samma sätt som övriga fordringar som omfattas av 
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skuldsaneringen.110 Enligt förarbetena till skuldsaneringslagen kan en borgensman 

som tvingats infria sitt åtagande först efter det att skuldsaneringen är avslutad 

överhuvudtaget inte göra sitt regresskrav gällande.111 Om tredjemanspantsättare i 

regresshänseende jämställs med borgensmän innebär det rimligtvis att även en 

tredjemanspantsättares regressrätt är utesluten om skuldsaneringen är avslutad. 

Om borgenären däremot tar tredjemanspanten i anspråk efter att ett beslut om 

skuldsanering meddelats, men under den tid då gäldenären betalar av enligt 

betalningsplanen bör tredjemanspantsättaren, i likhet med vad som gäller 

beträffande borgen, regressvis kunna kräva gäldenären genom att inträda i 

borgenärens rätt till betalning enligt betalningsplanen.112  

 

5.3 Slutsatser om skuldsaneringens inverkan på 

tredjemanspantsättarens regressrätt  

Inledningsvis kan konstateras att tredjemanspant vad gäller skuldsanering 

jämställs med borgen. Både en fordran säkrad med borgen och en fordran säkrad 

med tredjemanspant ingår i en skuldsanering. En skuldsanering kan medföra att 

borgenärens fordran mot gäldenären skrivs ned. Däremot består borgenärens rätt 

mot tredjemanspantsättaren vilket innebär att borgenär kan kräva tredje man på 

pantens fulla värde. I och med detta är det tredjemanspantsättaren som, i likhet 

med vad som gäller för borgen, får bära den ekonomiska nackdelen av att 

fordringarna mot gäldenären inte blir fullt betalda, däribland pantsättarens 

regressfordran. Tredjemanspantsättaren går dock som utgångspunkt inte miste om 

hela sin regressrätt, utan rätten reduceras. Ett undantag är då regresskravet 

framställs först efter att saneringen av gäldenären har avslutats. Den del av skulden 

som tredjemanspantsättaren på grund av skuldsaneringen inte regressvis kan kräva 

av gäldenären blir pantsättaren slutligt ekonomiskt ansvarig för. En skuldsanering 

av gäldenären innebär därför en risk för den som ställer pant för gäldenärens 

                                                
110 Jfr. prop. 1993/94:123 s. 133 om borgensmäns regressrätt. 
111 Jfr. prop. 1993/94:123 s. 137 om borgensmäns regressrätt. 
112 Jfr. prop. 1993/94:123 s.136 ff. om borgensmäns regressrätt.  
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förpliktelser. En motsatt ordning, det vill säga att tredjemanspantsättaren tilläts att 

regressvis kräva gäldenären fullt ut, skulle medföra att syftena med 

skuldsaneringen gick förlorade eftersom tredje man bland annat skulle behandlas 

mer förmånligt än gäldenärens övriga borgenärer. Det är således, enligt min 

mening, inte motiverat att särbehandla en tredjemanspantsättares regressfordran i 

en skuldsanering.  

 

Situationen som uppstår då gäldenären beviljas skuldsanering kan jämföras med 

den som uppkommer då gäldenären aldrig återfår sin betalningsförmåga men inte 

blir föremål för skuldsanering. Tredjemanspantsättaren blir även då slutligt 

betalningsansvarig för gäldenärens skuld. Den risk som tredje man tar när han eller 

hon ställer pant är att gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot 

borgenären. Det är därför, enligt min mening, rimligt att tredjemanspantsättaren 

även vid skuldsanering blir slutligt betalningsansvarig för gäldenärens skuld. 

Gäldenärens betalningsoförmåga innebär alltså alltid en risk för att 

tredjemanspantsättaren slutligt får ansvara för gäldenärens skuld. Härigenom 

aktualiseras tredjemanspantens funktion som säkerhetsmedel, nämligen att trygga 

betalning av fordringsanspråket för borgenären när gäldenären hamnar i 

betalningssvårigheter.  
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6 Inbördes ansvar och regressrätt  
6.1 Tredjemanspantsättares inbördes ansvar 

En borgenär kräver ofta att två eller flera tredje män ställer säkerhet för 

gäldenärens skuld för att fördela risken i händelse av gäldenärens oförmåga att 

betala.113 När flera personer ställer säkerhet för en skuld tillhörande gäldenären 

aktualiseras inledningsvis frågan hur de ansvarar för skulden i förhållande till 

borgenären.  

 

Det saknas särskilda regler om tredjemanspantsättares ansvar gentemot 

borgenären. Däremot finns en bestämmelse om borgensmäns ansvar i förhållande 

till borgenären i 10:11 HB. Om två eller flera har tecknat borgen kan 

borgensmännens ansvar gentemot borgenären vara antingen solidariskt eller delat. 

Detta gäller både vid enkel borgen och proprieborgen. Av 10:11 HB följer att om 

två eller flera har gått i borgen utan förbehåll om delat ansvar, svarar de en för alla 

och alla för en för sin förbindelse. Detta betyder att ansvaret in dubio antas vara 

solidariskt. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av borgensmännen i 

förhållande till borgenären svarar för skuldens hela belopp.114 Borgenären äger 

med andra ord rätt att välja vilken av borgensmännen som han eller hon vill kräva 

och kan som utgångspunkt kräva den borgensmannen på hela skulden. Det kan 

beskrivas så att var och en av borgensmännen har ett garantiansvar för övriga 

borgensmäns andelar av skulden. Bestämmelsen står i överensstämmelse med en 

motsvarande regel i 2 § 1 st. lagen (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) om flera 

solidariskt ansvariga gäldenärer vid skuldebrev.115  

 

Regeln om solidariskt ansvar är dispositiv och borgensmännen kan gentemot 

borgenären avtala om delat ansvar. Delat ansvar innebär att var och en ansvarar 

                                                
113 Jfr. Lennander, Kredit och säkerhet s. 18 om att kreditgivare ofta kräver två eller flera borgensmän.  
114 Jfr. NJA 1989 s. 269 där frågan om borgensmäns solidariska ansvar behandlades.   
115 Enligt 10:11 HB i dess ursprungliga lydelse svarade flera borgensmän var och en för sin del av 
skulden om de inte särskilt åtagit sig att svara solidariskt. Genom lag 1936:87 ändrades 10:11 HB för att 
överensstämma med 2 § 1 st. SkbrL.  
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för sitt åtagande och att ingen borgensman behöver betala mer än sin andel till 

borgenären, även om brist uppstår hos annan borgensman. 116  Om någon 

borgensman inte kan betala sin del av åtagandet övergår förlusten på borgenären. 

Vid delat ansvar föreligger således flera separata fordringar. Om ansvaret är delat 

mellan borgensmännen kan det antingen var uppdelat efter bestämda belopp eller 

efter huvudtalet (per capita). Det senare innebär att ansvaret är uppdelat till en så 

stor del som motsvaras av varje borgensmans kvot i förhållande till det totala 

antalet borgensmän. Om till exempel två personer ställt borgen ansvarar var och 

en för hälften av skulden.117 

 

Vid delat ansvar mot borgenären har borgensmännen in dubio inte några 

skyldigheter mot varandra med avseende på deras åtaganden mot borgenären, 

eftersom ingen av dem kan tvingas utge mer än sin andel till borgenären. Därmed 

ger delat ansvar inte upphov till någon fråga om regress. Annorlunda förhåller det 

sig när ansvaret gentemot borgenären är solidariskt. När ansvaret är solidariskt 

riskerar en borgensman, som ovan nämnts, att få betala hela skulden trots att det 

finns flera säkerhetsställare. Om en borgensman betalar hela skulden upphör 

samtidigt borgenärens fordran mot övriga borgensmän, trots att dessa inte har 

betalat något till borgenären. I och med detta uppkommer frågan om den 

borgensman som har betalat till borgenären regressvis kan kräva övriga 

borgensmän. En grundförutsättning för regress är således att säkerhetsställarna 

svarar solidariskt för en och samma skuld.118  

 

Den systematiska frågan är härvid i vilken utsträckning det solidariska ansvar, som 

in dubio gäller borgensmän emellan, ska tillämpas även mellan flera 

tredjemanspantsättare. Walin har uttalat att om två eller flera tredje män, till 

exempel två systerbolag, samtidigt har ställt säkerhet för gäldenärens skuld torde 

det vara klart att pantsättarna svarar solidariskt, om inte annat avtalats. 119  I 

                                                
116 Ramberg, Malmströms civilrätt s. 179. 
117 Lennander, Kredit och säkerhet s. 61, Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 28. 
118 Tegin, Kredithandboken s. 279. 
119 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 313. 
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praktiken undertecknar dock i många fall tredje män som ställer pant till säkerhet 

för en och samma skuldförbindelse separata pantavtal vid olika tidpunkter. Det är 

osäkert om Walin genom sitt uttalande avsett att begränsa det solidariska ansvaret 

vid tredjemanspant till att endast omfatta situationer då pantsättningarna sker 

samtidigt. Millqvist har å sin sida uttalat att tredjemanspantsättare svarar 

solidariskt gentemot borgenären på motsvarande sätt som flera borgensmän gör, 

om det inte har avtalats att ansvaret ska vara delat. Millqvist tycks inte begränsa 

det solidariska ansvaret annat än om det följer av avtal att ansvaret ska vara 

delat.120  

 

Ett solidariskt ansvar för tredjemanspantsättare ligger i linje med vad som gäller 

dels beträffande flera borgensmän, dels när flera gäldenärer ansvarar för en och 

samma skuld. En skillnad mellan borgen och tredjemanspant är dock att en 

tredjemanspantsättare endast svarar med den pantsatta egendomen medan 

borgensmannens ansvar är personligt och avser hela hans eller hennes 

förmögenhet. Ett borgensåtagande kan emellertid begränsas till att gälla upp till ett 

visst belopp och liknar i så fall en tredjemanspant i fråga om ansvarets omfattning. 

Även då två eller flera borgensmän har ställt begränsade borgensförbindelser 

gäller in dubio-regeln i 10:11 HB om solidariskt ansvar.121 Det finns således ingen 

motsättning mellan förekomsten av flera begränsade säkerhetsrätter och solidariskt 

ansvar som skulle kunna motivera en annan ordning vad gäller 

tredjemanspantsättares ansvar gentemot borgenären. Vidare ligger det solidariska 

ansvaret i borgenärens intresse eftersom han eller hon inte behöver kräva varje 

enskild pantsättare. 122  Mot bakgrund av ovan torde, enligt min mening, flera 

tredjemanspantsättare in dubio svara solidariskt gentemot borgenären.  

 

Frågan om hur tredjemanspantsättares förhållande till borgenären är utformat 

måste skiljas från frågor om deras inbördes förhållande. Rimligtvis kan pantsättare 

sinsemellan avtala hur ansvaret dem emellan ska fördelas. Om något avtal inte 

                                                
120 Millqvist, Regressrätt mellan flera pantsättare samt konkursbos bundenhet till gäldenärens avtal. 
121 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 223 ff.  
122 Jfr. Munukka & Rosqvist, Skuldebrevsrätten s. 62. 
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slutits har Walin uttalat att pantsättarna, liksom när flera har ställt 

beloppsbegränsade borgensåtaganden, bör ansvara för skulden i proportion till 

panternas värden.123  

 

6.2 Tredjemanspantsättares inbördes regressrätt  

6.2.1 Utgångspunkter  

För en och samma skuldförbindelse kan, som antytts i föregående avsnitt, två eller 

flera tredje män ha ställt säkerhet i form av pant. Om tredjemanspantsättarna är 

solidariskt ansvariga för skulden gentemot borgenären har den 

tredjemanspantsättare vars pant tagits i anspråk som utgångspunkt regressrätt mot 

gäldenären.124 Frågan är om en tredjemanspantsättare även har regressrätt mot 

övriga tredjemanspantsättare om inget avtal beträffande regressrätt slutits mellan 

pantsättarna. Tredjemanspantsättares inbördes regressrätt har varit föremål för 

prövning i NJA 2000 s. 667. Innan 2000 års avgörande behandlas kan anmärkas 

att det i såväl rättspraxis som doktrin saknas uttalanden beträffande vilka 

grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att regress 

överhuvudtaget ska aktualiseras. Beträffande borgen har Walin uttalat att 

borgensmannen måste ha fullgjort sitt åtagande mot borgenären på sådant sätt att 

gäldenären åtminstone i någon mån befriats från sina förpliktelser gentemot 

borgenären. Vidare förutsätts att borgensmannens fullgörelse mot borgenären 

medfört att borgensmannen ådragit sig en förlust som överstiger vad som belöper 

på honom eller henne enligt det interna förhållandet mellan borgensmännen.125 

Samma grundläggande förutsättningar för regress bör enligt min mening även 

gälla för tredjemanspant, särskilt med tanke på den strukturella likheten de två 

rättsinstituten emellan. 

 

                                                
123 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 313 som dock menar att en proportionell 
fördelning efter panternas värden inte alltid motsvarar den fördelning som pantsättarna kan ha tänkt sig.  
124 Se kapitel 3.  
125 Jfr. Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 200.  
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6.2.2 NJA 2000 s. 667 

I NJA 2000 s. 667 hade A och B var för sig ställt pant för ett bolags lån hos en 

bank. Banken tog sedermera panten ställd av B i anspråk och återlämnade därmed 

A:s pant till A. B framställde därefter regresskrav mot A. Regresskravet gick ut på 

att B skulle äga rätt att göra hälften av det belopp som B utgivit till banken gällande 

i A:s pant. A bestred i första hand att det enligt svensk rätt förelåg regressrätt 

mellan tredjemanspantsättare och gjorde i andra hand gällande att B genom avtal 

avstått från regressrätt.  

 

HD uttalade inledningsvis att tredjemanspantsättning i väsentliga hänseenden 

fungerar på samma sätt som ett beloppsbegränsat borgensåtagande. Därefter 

konstaterade domstolen att det är en vedertagen rättsgrundsats att, när två personer 

har åtagit sig borgen för samma fordran och en av dem tvingas betala mer än som 

belöper på honom eller henne enligt rättsförhållandet mellan borgensmännen, 

denna normalt har regressrätt gentemot den andra även utan avtal därom. HD 

konstaterade att de skäl som talar för denna princip gör sig gällande även vid 

tredjemanspantsättning, däribland det faktum att borgenären genom att utnyttja sin 

rätt att välja betalningsväg inte godtyckligt ska ha möjlighet att belasta valfri 

säkerhetställare. Med stöd av detta slog domstolen fast att en motsvarande 

regressrätt gäller även mellan tredjemanspantsättare, om inte annat följer av deras 

inbördes rättsförhållande.  

 

Domstolens bedömning får i detta avseende anses rimlig, dels med tanke de 

tidigare poängterade likheterna tredjemanspant och borgen emellan, dels eftersom 

regressrätten motverkar ett agerande från borgenären som på ett oförutsägbart sätt 

slår mot den tredjemanspantsättare vars pant tagits i anspråk. I stället kommer 

samtliga tredje män som ställt pant att drabbas av förlusten om gäldenären saknar 

förmåga att prestera.126 Regressrätten kan dessutom antas motverka att borgenären 

betingar sig en extra betalning från de tredjemanspantsättare vars panter han eller 

                                                
126 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 317. 
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hon inte tar i anspråk. En pantsättare som inte vill se sin pant tas i anspråk av 

borgenären kan nämligen tänkas överväga att erbjuda borgenären någon form av 

betalning för att han eller hon i stället ska ta en annan pantsättares pant i anspråk.127  

 

Enligt HD i NJA 2000 s. 677 är det klart att tredjemanspantsättare har inbördes 

regressrätt, om inte annat följer av deras inbördes rättsförhållande. Efter 

domstolens generella uttalanden om tredjemanspantsättares inbördes regressrätt 

konstaterade dock domstolen att regressrätten i det aktuella fallet hade avtalats 

bort.128 B ägde därmed inte rätt att regressvis kräva A på dennas andel av skulden. 

Utöver den omständigheten att pantsättarna kan ha avtalat att regress ska vara 

utesluten antyder HD i domskälen att omständigheterna vid pantsättningarnas 

tillkomst eller dess syfte kan utesluta en inbördes regressrätt. Vidare påpekades att 

en tredjemanspantsättare kan ha eftergett sin rätt till regress.   

 

Vad gäller utövandet av regressrätten konstaterade HD att en regressberättigad 

tredjemanspantsättare normalt är hänvisad till att göra sin regressrätt mot en annan 

tredjemanspantsättare gällande genom att inträda (subrogera) i borgenärens rätt till 

övriga panter. Detta innebär att det uppstår en opersonlig fordran för den 

pantsättare som drabbats på täckning för sitt regresskrav ur övriga pantsättares 

panter.129 En begränsning av regressrätten till att endast kunna göras gällande i 

övrigas panter kan leda till att en tredjemanspantsättare går miste om regressrätten 

om borgenären återlämnar den pant som inte tagits i anspråk. HD konstaterade 

dock att om borgenären, efter att ha erhållit full betalning ur den ena panten, 

återlämnar den andra panten har den regressrättberättigade tredjemanspantsättaren 

som utgångspunkt rätt att kräva att den tidigare pantsatta egendomen ställs till 

förfogande. I händelse av att den pantsatta egendomen inte finns i behåll uttalade 

domstolen att den regressberättigade tredjemanspantsättaren i vissa fall kan vända 

                                                
127 Se Håstad i särskilt tillägg i NJA 2000 s. 667.  
128 Det bör observeras att HD:s uttalanden om tredjemanspantsättares inbördes regressrätt därmed är 
uttalanden obditer dictum. Tredjemanspantsättares inbördes regressrätt har dock bekräftats av HD i mål nr 
T 5582–15, med hänvisning till NJA 2000 s. 667.  
129 Göran Millqvist, Regressrätt mellan flera pantsättare samt konkursbos bundenhet till gäldenärens 
avtal.  
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sig mot den andra tredjemanspantsättaren med en motsvarande fordran. Det blir i 

så fall fråga om en direkt fordran på betalning.130 Enligt min mening torde det då 

inte längre vara fråga om en subrogationsgrundad regressrätt eftersom borgenären 

inte ägt rätt att kräva tredjemanspantsättaren personligen. En regressrätt som kan 

göras gällande inte endast i den pantsatta egendomen utan personligen kan framstå 

som överraskande för den pantsättare som får kravet riktat mot sig. Rimligtvis bör 

dock regresskravet i beloppshänseende vara begränsat till pantens värde, om inget 

annat särskilt avtalats.  

 

6.2.3 Slutsatser om tredjemanspantsättares inbördes regressrätt  

Sammantaget kan det konstateras att tredjemanspantsättare, liksom borgensmän, 

som utgångspunkt har inbördes regressrätt. När flera tredje män solidariskt har 

ställt pant torde det vara en förutsättning för deras åtaganden att ansvaret slutligen 

ska fördelas mellan dem inbördes. Genom det solidariska ansvaret ges borgenären 

frihet att realisera den pant som han eller hon finner lämpligast. Inbördes 

regressrätt väger, enligt min uppfattning, upp för den nackdel som borgenärens 

valfrihet kan medföra för den tredjemanspantsättare vars pant tagits i anspråk. På 

grund av regressrätten kan borgenären inte godtyckligt belasta den ena eller den 

andra av tredjemanspantsättarna.  

 

När det gäller tredjemanspant måste det dock i regresshänseende beaktas att en 

tredjemanspantsättare svarar endast med panten och inte personligen såsom en 

borgensman. Som utgångspunkt begränsas därför regressrätten för en 

tredjemanspantsättare till att enbart kunna göras gällande i övriga panter. Det är 

således endast fråga om en subrogationsrätt. Som HD uppmärksammade i NJA 

2000 s. 667 är det dock tänkbart att borgenären kan ha hunnit återlämna den eller 

de skonade panterna innan ett regresskrav har framställts. Genom 2000 års 

avgörande utsträcks tredjemanspantsättares inbördes regressrätt till att kunna göras 

gällande även då borgenären inte längre förfogar över övriga panter eller då 

                                                
130 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 317. 
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panterna inte längre finns i behåll. I sistnämnda fall omvandlas anspråket rentutav 

till en direkt fordran på betalning. Detta tyder, enligt min mening, på att en 

tredjemanspantsättare har en omfattande rätt att rikta regresskrav mot övriga 

tredjemanspantsättare.  

 

6.3 Tredjemanspantsättares regressrätt mot borgensman  

6.3.1 Utgångspunkter  

Det är möjligt att säkerheter av olika slag, det vill säga både tredjemanspant och 

borgen, ställs för en och samma skuldförbindelse. I föregående avsnitt 

konstaterades i samband med analysen av NJA 2000 s. 667 dels att borgensmän 

som utgångspunkt har inbördes regressrätt, dels att tredjemanspantsättare som 

utgångspunkt har inbördes regressrätt. En fråga som länge har varit obesvarad är 

om inbördes regressrätt även föreligger mellan en tredjemanspantsättare och en 

borgensman. I doktrin har uttalats att starka symmetriskäl talar för att regressrätt 

bör föreligga även mellan borgensmän och tredjemanspantsättare på samma 

plan.131 Den 14 juni 2017 meddelade HD dom i mål nr T 5582–15 i vilket prövades 

om inbördes regressrätt föreligger mellan en tredjemanspantsättare och en 

borgensman som tecknat en proprieborgen.  

 

6.3.2 Mål nr T 5582–15 

I mål nr T 5582–15 hade ett bolag upptagit ett lån hos en bank och för bolagets 

fullgörande av förpliktelserna mot banken tecknade en person A en 

beloppsbegränsad proprieborgen. Samma dag lämnade A en generell pant i form 

av pantbrev i en fastighet till säkerhet för bolagets förpliktelser, det vill säga en 

tredjemanspant. Senare ställde även B och C beloppsbegränsade proprieborgen för 

bolagets förpliktelser. Mellan säkerhetsställarna hade inget uttryckligt avtal slutits. 

Sedan bolaget fått ekonomiska problem betalade A och C i enlighet med sina 

åtaganden mot banken och A krävde sedermera regressvis B.  

                                                
131 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 318 not 17. 
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HD konstaterade inledningsvis att frågan om regressrätt för borgensmän och 

tredjemanspantsättare inte är lagreglerad. Däremot uttalade domstolen att det är en 

vedertagen rättsgrundsats att när två personer har åtagit sig borgen för samma 

skuld och en av dem betalat mer än som belöper på honom eller henne enligt 

rättsförhållandet mellan borgensmännen, har denna normalt regressrätt gentemot 

den andra borgensmannen även utan avtal därom. Därefter konstaterade domstolen 

med hänvisning till NJA 2000 s. 667 att motsvarande regressrätt gäller mellan 

tredjemanspantsättare, om inte annat följer av deras inbördes rättsförhållande. 

Domstolen uppmärksammade även att en tredjemanspant in dubio svarar primärt 

för skulden och att det i säkerhetshänseende föreligger betydande likheter mellan 

tredjemanspant och borgen, särskilt proprieborgen med beloppsbegränsat ansvar.  

 

När domstolen sedan övergick till frågan om inbördes regressrätt mellan en 

borgensman och en tredjemanspantsättare uttalades att principen om regressrätt 

borgensmän emellan respektive tredjemanspantsättare emellan bland annat 

motiveras av att borgenären inte genom att utnyttja sin rätt att välja betalningsväg 

godtyckligt ska kunna slutligt belasta den ena eller den andra säkerhetsställaren. 

Domstolen konstaterade att detta skäl gör sig lika starkt gällande även då 

säkerhetsrätterna inte är av samma slag. Även intresset av förutsebarhet och 

likabehandling talade, enligt domstolen, för att dessa säkerheter bör jämställas. 

Enligt domstolen kunde också symmetri i det regressrättsliga systemet härigenom 

uppnås.132  

 

Mot bakgrund av ovan konstaterade HD att en beloppsbegränsad proprieborgen 

och en tredjemanspant ska behandlas lika, om inte särskilda omständigheter i det 

enskilda fallet föranleder en annan bedömning. Detta innebär att borgensmän och 

tredjemanspantsättare i förevarande situationer har ömsesidig regressrätt. Vad 

gäller fördelningen av det ekonomiska ansvaret uttalade domstolen att den bör ske 

                                                
132 Mål nr T 5582–15 p. 9. HD hänvisade i denna del till Lennander, Kredit och säkerhet s. 65, Lindskog, 
Betalning s. 384 samt Walin och Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 317 f. 
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i förhållande till pantens värde respektive borgens belopp. I målet hade det inte 

framkommit någon omständighet som gav anledning att avvika från principen om 

ömsesidig regressrätt. HD konstaterade att A hade infriat ett större belopp än vad 

som belöpt på honom enligt rättsförhållandet mellan säkerhetsställarna, vilket 

innebar att A kunde göra regressrätt gällande mot B. A:s regressfordran gentemot 

B översteg dock inte det belopp som B medgivit och också utdömts i en deldom.  

 

Efter HD:s dom i mål nr T 5582–15 står det klart att tredjemanspantsättare och 

borgensmän som tecknat beloppsbegränsad proprieborgen har ömsesidig 

regressrätt, om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet föranleder en 

annan bedömning. Domstolens ställningstagande får anses rimlig, framförallt 

eftersom det, i enlighet med vad som konstaterats i avsnitt 6.2.2, motverkar ett 

agerande från borgenären som på ett oförutsägbart sätt slår mot en av flera 

säkerhetsställare. Eftersom inbördes regressrätt föreligger mellan borgensmän 

respektive tredjemanspantsättare talar dessutom symmetriskäl för att regressrätt 

bör finnas även mellan en borgensman och en tredjemanspantsättare, vilket även 

HD uppmärksammade i domskälen.  

 

Det bör dock noteras att det i rättsfallet endast prövades om en 

tredjemanspantsättare och en borgensman som tecknat proprieborgen har 

ömsesidig regressrätt, alltså inte om ömsesidig regressrätt föreligger även mellan 

en tredjemanspantsättare och en borgensman som tecknat en enkel borgen. En 

tredjemanspantsättare svarar, i likhet med en proprieborgensman, in dubio primärt 

gentemot borgenären.133 Däremot svarar en borgensman som tecknat en enkel 

borgen endast subsidiärt i förhållande till borgenären.134 Det innebär att vad gäller 

ansvaret gentemot borgenären skiljer sig detta åt mellan en enkel borgen och en 

tredjemanspant. Lindskog har uttalat att ansvaret för en enkel borgen inte kan göras 

gällande förrän borgenären uttömt möjligheterna att erhålla betalning ur en pant 

ställd av tredje man. 135  Om ansvaret enligt en enkel borgen är subsidiärt i 

                                                
133 Se NJA 1987 s. 80 om ansvaret vid tredjemanspant och 10:9 HB om ansvaret vid proprieborgen.  
134 Se 10:8 HB. 
135 Lindskog, Betalning s. 384 f. 
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förhållande till ansvaret enligt en tredjemanspant uppkommer frågan om en 

tredjemanspantsättare vars pant tagits anspråk kan göra ett regresskrav gällande 

mot en borgensman som har ställt en enkel borgen. 

 

Lindskog har i fråga om borgen uttalat att en proprieborgensman förmodligen bör 

sakna regressrätt mot en borgensman som endast ställt en enkel borgen. Eftersom 

en tredjemanspantsättare, i likhet med en proprieborgensman in dubio svarar 

primärt gentemot borgenären bör, enligt min mening, Lindskogs resonemang 

kunna appliceras på förhållandet mellan en tredjemanspantsättare och en 

borgensman som tecknat en enkel borgen. Det skulle innebära att en 

tredjemanspantsättare saknar regressrätt mot en borgensman som tecknat en enkel 

borgen. För denna slutsats talar, enligt min uppfattning, att en borgensman som 

endast tecknat enkel borgen kan ha utgått från att borgensmansvaret, i likhet med 

vad som gäller i förhållande till gäldenären, endast kan göras gällande om 

tredjemanspantsättaren av någon anledning inte går att kräva eller om panten inte 

räcker för att täcka skulden. Å andra sidan kan det argumenteras för att en 

tredjemanspantsättare under vissa förutsättningar bör anses äga rätt att regressvis 

kräva en borgensman vars åtagande är enkelt. En borgenär kan endast göra 

gällande ansvaret på grund av en enkel borgen efter att ha uttömt möjligheterna att 

kräva gäldenären.136 Eventuellt kan en tredjemanspantsättare regressvis kräva den 

som tecknat en enkel borgen, under förutsättning att tredjemanspantsättaren först 

har krävt gäldenären utan framgång. Dock får det antas att borgenären innan han 

eller hon tagit panten i anspråk utan framgång har försökt att kräva gäldenären. I 

praktiken skulle det därmed, enligt min mening, medföra att 

tredjemanspantsättaren i många fall omgående kan kräva den som tecknat en enkel 

borgen.  

 

Frågan huruvida en tredjemanspantsättare bör äga rätt att regressvis kräva en 

borgensman som tecknat en enkel borgen är svårbesvarad. Enligt min mening 

torde en regressrätt lik den mot en proprieborgensman inte kunna uppställas, 

                                                
136 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 26 f.  
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främst mot bakgrund av skillnaderna i ansvaret för skulden. Däremot är det inte 

säkert att en regressrätt i varje enskilt fall bör vara utesluten. En borgensman och 

en tredjemanspantsättare kan ha avtalat om inbördes regressrätt. Det kan även 

tänkas att det av omständigheterna i det enskilda fallet bör följa att 

tredjemanspantsättaren regressvis får kräva borgensmannen vars åtagande är 

enkelt. 

 

6.3.3 Preskriptionens inverkan på tredjemanspantsättares regressrätt mot 

borgensman 

Med anledning av att HD i mål nr T 5582–15 slagit fast att en 

tredjemanspantsättare och en borgensman som tecknat en beloppsbegränsad 

proprieborgen som utgångspunkt har inbördes regressrätt finns det skäl att 

diskutera om preskription i något avseende kan inverka på deras regressrätt. 

Förutsättningarna är följande. Om borgenärens fordran mot gäldenären 

preskriberas bortfaller som bekant även borgensåtagandet, se 8 § 2 st. PreskL, 

medan tredjemanspanten, enligt NJA 1996 s. 560, kvarstår även efter det att 

preskription inträtt för huvudfordringen.  

 

Antag att B har ställt borgen och C pant för A:s skuld och att B:s borgensansvar 

preskriberas tillsammans med huvudfordringen enligt 8 § 2 st. PreskL. En första 

fråga som förevarande situation ger upphov till är om borgenären kan ta panten 

ställd av C i anspråk med stöd av 11 § PreskL. Lindskog har uttalat att en borgenär 

efter NJA 1996 s. 560 förmodligen kan ta en pant ställd av tredje man i anspråk i 

den ovan beskrivna situationen.137 Om borgenärens rätt till panten kvarstår är det 

en fördel för borgenären att åtminstone en av säkerheterna är en tredjemanspant. 

Mot bakgrund härav uppkommer dock en andra fråga nämligen om den 

tredjemanspantsättare vars pant har tagits i anspråk av borgenären efter det att 

huvudfordringen och borgensåtagandet preskriberats har regressrätt mot 

borgensmannen.  

                                                
137 Lindskog, Preskription s. 648 f. 



 60 

 

Att tillåta ett regresskrav kan å ena sidan tyckas hårt mot en borgensman som kan 

ha utgått från att han eller hon efter preskriptionsinträdet inte längre har något 

ansvar för gäldenärens skuld. Å andra sidan torde det, enligt NJA 1996 s. 560, 

åtminstone i vissa fall, på grund av allmänna rättsgrundsatser, föreligga en 

regressrätt mot gäldenären även då huvudfordringen har preskriberats. Det kan då 

tänkas att regressrätten fortfarande kan göras gällande även mot en borgensman 

med stöd av NJA 1996 s. 560. Det belopp som borgensmannen med anledning av 

regresskrav kan tvingas utge till tredjemanspantsättaren kan borgensmannen 

därefter möjligen med stöd av 1996 års fall regressvis kräva av gäldenären.138 NJA 

1996 s. 560 bör dock endast med viss försiktighet anföras till stöd för regressrätt 

efter att preskription inträtt för huvudfordringen. Som konstaterades i avsnitt 4.2 

är det inte klart i vilka situationer HD i 1996 års fall tänkt att en 

tredjemanspantsättare kan tillerkännas regressrätt. Därmed kan det, enligt min 

mening, inte med säkerhet sägas att regressrätt överhuvudtaget föreligger när 

huvudfordringen har preskriberats.  

 

Sammantaget är det mot bakgrund av ovan förda resonemang osäkert om en 

tredjemanspantsättare har regressrätt mot en borgensman även efter det att 

preskription inträtt huvudfordringen och borgensåtagandet. På grund av HD:s 

mycket vaga skrivning i NJA 1996 s. 560 är det nämligen inte klart i vilken mån 

rättsfallet kan anföras till stöd för regressrätt även efter att preskription inträtt för 

huvudfordringen.  

 

6.3.4 Slutsatser om tredjemanspantsättares och borgensmäns inbördes regressrätt 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en tredjemanspantsättare som 

utgångspunkt har regressrätt mot en proprieborgensman. Enligt min mening bör 

en motsvarande regressrätt inte uppställas beträffande enkel borgen, främst på 

                                                
138 Eftersom borgenären tagit panten ställd av tredje man i anspråk torde det dock finnas en risk för att 
gäldenären saknar betalningsförmåga när borgensmannen riktar sitt regresskrav mot gäldenären. 
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grund av skillnaden mellan en enkel borgen och en tredjemanspant vad gäller 

ansvaret gentemot borgenären.  

 

I såväl rättspraxis som i doktrin har tredjemanspantens strukturella likheter med 

borgen ansetts medföra att tredjemanspant i flera avseenden bör jämställas med 

borgen. I NJA 2000 s. 667 tog HD utgångspunkt i borgensmäns inbördes 

regressrätt för att motivera inbördes regressrätt även mellan tredjemanspantsättare. 

HD byggde sedan i mål T 5582–17 vidare på likheterna mellan borgen och 

tredjemanspant för att sedermera konstatera att en tredjemanspantsättare och en 

proprieborgensman har ömsesidig regressrätt. Genom rättspraxis har således 

symmetri skapats i det regressrättsliga systemet. Likväl har komplikationer 

uppkommit genom NJA 1996 s. 560. Pant och borgen behandlas olika när 

borgenärens fordran mot gäldenären preskriberas. Efter NJA 1996 s. 560 står klart 

att tredjemanspant i fråga om preskription följer reglerna för pant och alltså inte 

reglerna för borgen. Denna asymmetri skapar, som beskrivits i kapitel 4 samt i 

avsnitt 6.3.3, osäkerhet vad gäller en tredjemanspantsättares regressrätt så snart 

preskription aktualiseras. Trots att frågan som HD i 1996 års fall hade att ta 

ställning till var huruvida preskription av huvudfordringen inverkar på en 

borgenärs rätt att ta pant ställd av tredje man i anspråk har rättsfallet kommit att 

påverka tredjemanspantsättares regressrätt dels mot gäldenären, dels mot en 

borgensman. Detta visar med andra ord hur ställningstaganden beträffande 

tredjemanspant i olika situationer kan medföra problem vad gäller 

tredjemanspantsättares regressrätt.   
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7 Avslutning 

Uppsatsen har behandlat en tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären, en 

annan tredjemanspantsättare samt en borgensman. Regressinstitutet kan, som 

påpekats i denna uppsats, mildra den negativa konsekvensen av att 

tredjemanspanten tas i anspråk. Regressrätten får mot bakgrund av det ovan sagda 

antas utgöra en väsentlig förutsättning för att en tredje man ska ställa pant till 

säkerhet för någon annans skuld, särskilt eftersom tredje man annars i princip 

skulle vara att betrakta som ”medgäldenär”. En tredjemanspantsättare kan 

rimligtvis avtala om regressrätt med gäldenären respektive andra säkerhetsställare 

som har ställt säkerhet samma skuldförbindelse. Som framgår av uppsatsens tredje 

kapitel har en tredjemanspantsättare normalt regressrätt mot gäldenären, även utan 

avtal därom. Likaså framgår av uppsatsens sjätte kapitel att en 

tredjemanspantsättare som utgångspunkt har regressrätt mot en annan 

tredjemanspantsättare samt en proprieborgensman, även utan att avtal om 

regressrätt slutits mellan parterna. Den strukturella likhet som tredjemanspant 

uppvisar med borgen har till stor del motiverat att tredjemanspant i 

regresshänseende bör följa regler och principer för borgen. Härigenom har en 

förutsebarhet samt symmetri skapats i det regressrättsliga systemet.   

 

En central målsättning med uppsatsen har varit att visa på några av de 

konsekvenser som avsaknaden av särskilda regler om tredjemanspant får för en 

tredjemanspantsättares regressrätt. Uppsatsen har behandlat preskriptions- och 

skuldsaneringsinstitut, varav främst tredjemanspantens ställning vid preskription 

har skapat stor osäkerhet beträffande en tredjemanspantsättares regressrätt mot 

gäldenären respektive en borgensman då huvudförbindelsen har preskriberats. 

Tredjemanspant följer i preskriptionshänseende inte regler för borgen vilket har 

skapat en asymmetri i det regressrättsliga systemet. Denna problematik har 

utförligt behandlats i uppsatsens fjärde samt sjätte kapitel. Sammanfattningsvis 

medför problematiken att en heltäckande regressrätt för tredjemanspantsättare i 

nuläget inte kan uppställas.  
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