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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Säkerheter i form av finansiella instrument är av stor och växande betydelse för finans-

marknaderna. Dessa säkerheter används såväl på de s.k. professionella marknaderna – 

d.v.s. i transaktioner mellan centralbanker, banker och andra kreditinstitut samt värde-

pappersbolag – som på de icke-professionella marknaderna där privatpersoner och före-

tag är kunder till olika mellanhänder.1 För icke-professionella aktörer kan det handla om 

pantsättning av finansiella instrument som finns på ett konto hos en mellanhand, typiskt 

sett en bank eller ett annat kreditinstitut, som säkerhet för en kredit. Det finns i dag 

ingenting som tyder på att användningen av finansiella säkerheter kommer att minska i 

omfattning. Tvärtom är det inte helt orimligt att anta att användningen av finansiella 

säkerheter kommer att öka både på de professionella och de icke-professionella mark-

naderna. Finansiella instrument är nästan alltid kontoförda vilket gör dem enklare att 

både överlåta och pantsätta. De representerar dessutom höga monetära värden och är till 

skillnad från exempelvis fastigheter relativt enkla att omsätta på en välfungerande mark-

nad. Därför är det viktigt att det finns tydliga och klara bestämmelser som reglerar an-

vändningen av finansiella säkerheter. Dessvärre är så inte fallet! Det finns visserligen 

regler som reglerar pantsättning och återpantsättning av finansiella instrument men 

dessa är inte tydliga i alla avseenden. Den praktiska verksamheten på finansmarknader-

na avviker dessutom från de teoretiska förutsättningarna. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Sedan genomförandet av säkerhetsdirektivet2 i svensk rätt har det tillkommit delvis nya 

regler vad avser säkerhetsrättsliga dispositioner över finansiella instrument. De genom-

förda ändringarna har givit upphov till en del oklarheter på rättsområdet. I uppsatsen 

analyseras vilken verkan regeländringarna till följd av säkerhetsdirektivet har haft på 

svensk rätt. Vidare analyseras konsekvenserna av pantsättning i flera led av finansiella 

instrument kontoförda enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-

ment (LKF). Syftet med detta arbete är att undersöka rättsverkningarna av återpantsätt-

ning av kontoförda finansiella instrument och pantsättarens sakrättsliga skydd vid kon-

                                                
1 Prop. 2004/05:30 s. 17 f. Jfr Benjamin, Interests in Securities, s. 322. 
2 Direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet. 
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kurs hos panthavaren. Rättsverkningarna är desamma vare sig pantsättaren är ett finan-

siellt institut som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn eller en annan juridisk per-

son, däremot är skyddsintressena annorlunda. Uppsatsen behandlar såväl de obligations-

rättsliga som de sakrättsliga aspekterna av återpantsättning av finansiella instrument. Ett 

centralt tema för uppsatsen är den traditionella synen på kontoförda värdepapper som 

närliggande fysiska värdepapper och analogierna i rättstillämpningen till de regler som 

gäller för fysiska värdepapper. Jag försöker genomgående uppmärksamma de konse-

kvenser som ett sådant synsätt får för pantsättarens sakrättsliga skydd.  

 De frågor som den här uppsatsen avser besvara är följande. 1) Har bestämmelserna 

om återpantsättning av finansiella instrument civilrättslig verkan? 2) Är det pantsättning 

av panträtten eller panten som reglerna om återpantsättning av finansiella instrument tar 

sikte på? 3) Har en pantsättare av ett eller flera finansiella instrument separationsrätt i 

händelse av konkurs hos panthavaren sedan denne pantsatt instrumenten till någon an-

nan? För att på ett meningsfullt sätt kunna diskutera en pantsättares ställning i panthava-

rens konkurs behöver först de första två frågorna besvaras. 

 

1.3 Avgränsning 
Med hänsyn till uppsatsens syfte att analysera förfoganden över kontoförda finansiella 

instrument genom återpantsättning har jag valt att titta på den gällande rättsordningen i 

svensk rätt sedan genomförandet av säkerhetsdirektivet. I uppsatsen diskuteras effekter-

na av såväl pantsättning som återpantsättning av kontoförda finansiella instrument. Det 

finns två olika typer av kontoförda finansiella instrument: dels helt papperslösa, de-

materialiserade instrument, dels immobiliserade instrument. De sistnämnda instrumen-

ten är liksom de dematerialiserade instrumenten kontoförda men för dessa finns ett eller 

flera fysiskt gripbara papper utgivna på vilka rättighetsinnehavarnas rätt anges. Dessa 

papper hålls dock inlåsta i säkert förvar och skillnaden mot dematerialiserade instru-

ment är därför näst intill obefintlig. I uppsatsen behandlas enbart dispositioner av de-

materialiserade kontoförda finansiella instrument då det som gäller för dessa är mest 

intressant ur en säkerhetsrättslig synvinkel. Att det enbart är kontoförda finansiella in-

strument som behandlas innebär i sin tur att det endast är aktier i avstämningsbolag som 

kommer att bli föremål för granskning. Detta av den enkla anledningen att aktier i ku-

pongbolag överhuvudtaget inte får kontoföras enligt LKF. Frågor om godtrosförvärv 

behandlas inte. Jag har slutligen valt att behandla de ovan angivna frågorna ur ett före-
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tagsrättsligt perspektiv och kommer enbart titta på förhållanden där både pantsättaren 

och panthavaren är ett företag. Pantsättning av privatpersoner och myndigheter såsom 

Riksbanken och Riksgäldskontoret behandlas inte.  

 

1.4 Metod och material 
I den här uppsatsen analyseras de svenska rättsreglerna om återpantsättning av finansi-

ella instrument och det EU-direktiv de har sitt ursprung i. Det övergripande målet är att 

belysa de svårigheter en syn på finansiella instrument som fysiska ting för med sig i den 

praktiska tillämpningen. Jag försöker löpande tydliggöra skillnaderna mellan pappers-

lösa finansiella instrument och fysiska värdepapper. Den största utmaningen under arbe-

tets gång har varit att försöka se företeelsen papperslösa finansiella instrument inom 

ramen för traditionella sakrättsliga regler. Eftersom instrumenten är papperslösa existe-

rar de inte i fysisk form. Rättskällorna försöker klämma in förfarandet vid återpantsätt-

ning av kontoförda finansiella instrument i ett skal av etablerade sakrättsliga regler. 

Detta är inte problematiskt i sig – en säkerhetsrättslig disposition vilken denna än är 

måste överensstämma med gällande rätt – något annat vore konstigt! Problemet är att 

den praktiska tillämpningen inte alltid speglar de teoretiska förutsättningarna. Jag har 

funnit att de existerande bestämmelserna som tar sikte på återpantsättning är otydliga. 

Det har visserligen på flera ställen föranlett en intressant diskussion, men har också 

öppnat upp för större osäkerhet i tolkningen av dessa bestämmelser. Det är en utmaning 

att försöka tolka gällande rätt då det inte är självklart vad som faktiskt gäller.  

 En stor del av arbetet har ägnats åt att studera förarbetena till lagen (1991:980) om 

handel med finansiella instrument (LHFI). Med hänsyn till avsaknaden av praxis som 

berör just återpantsättning av finansiella instrument har doktrin används i stor utsträck-

ning. Anledningen till att doktrin utgör en så stor del av forskningsunderlaget är en inte 

alldeles självklar utformning av lagtexten och den sparsamma behandlingen av frågor 

som rör finansiella säkerheter i lagförarbetena. Bristen på tydliga förarbetsuttalanden 

har föranlett en mer omfattande användning av doktrin som rättskälla. Det finns i dags-

läget ingen rättslitteratur som uteslutande tar sikte på finansiella säkerheter. Pantsättning 

och återpantsättning av finansiella instrument har i svensk doktrin däremot diskuterats i 

en mer övergripande kontext. Jag har även studerat viss branschpraxis för att få en 

bättre inblick i vad som faktiskt sker i praktiken. Ett viktigt underlag har utgjorts av 

Euroclear Sweden AB:s allmänna villkor för kontoföring och clearing. I enlighet med 
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uppsatsens syfte och avgränsning har jag i princip uteslutande använt mig av svensk 

doktrin och svenska rättskällor. Utländsk rätt har endast tjänat som inspiration till upp-

satsens avslutande diskussion och syftet har inte varit att göra någon komparativ studie. 

Ett problem med att använda doktrin i så stor utsträckning som jag har gjort är att dokt-

rinen är en sekundärkälla. För att kunna bilda sig en uppfattning om gällande rätt kan 

dess innehåll därför aldrig användas fristående från de primärkällor den bygger på. Det 

finns också fördelar med doktrinen som rättskälla. Den kan ofta ge både författaren och 

läsaren en god överblick över det rättsområde som analyseras och kan genom att kriti-

sera lagmotiv föranleda att man i praxis distanserar sig från motivuttalandena.3 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en översyn av finansiella instrument som typiskt sett utgör säker-

heter i skuldförhållanden och övergår sedan till att behandla återpantsättning av dessa 

samt de krav en pantsättare kan framställa mot en panthavare i händelse av panthava-

rens konkurs. I kapitel 2 ges först en kort introduktion till kapitalmarknaden och dess 

aktörer. Därefter presenteras några av de mest vanligt förekommande finansiella in-

strumenten och hur de kontoförs. I kapitel 3 diskuteras den civilrättsliga giltigheten av 

reglerna om återpantsättning av finansiella instrument. Därefter förs en diskussion kring 

innebörden av återpantsättning och frågan om det är panten eller panträtten som pant-

sätts. I kapitel 4 görs en ingående analys av pantsättarens ställning i händelse av kon-

kurs hos panthavaren. Slutligen förs i kapitel 5 en avslutande diskussion om de rättsreg-

ler som tillämpas på pantsättning av finansiella instrument och deras förenlighet med 

den praktiska hanteringen av finansiella säkerheter. 

                                                
3 Korlig & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 28 f.  
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2 Finansiella instrument och kapitalmarknaden 

2.1 Inledning 
Det här kapitlet syftar till att ge en överblick över de mest vanligt förekommande finan-

siella instrumenten och hur de kontoförs. För att lättare kunna ta till sig innehållet i detta 

arbete är det viktigt att få en övergripande förståelse för det finansiella systemet. I det 

följande ges därför en introduktion till kapitalmarknaden och dess beståndsdelar samt de 

syften handeln på kapitalmarknaden fyller. Därefter följer en genomgång av olika typer 

av finansiella instrument och systemet för kontoföring. Kapitlet avslutas med en över-

blick över de risker som är förknippade med hanteringen av finansiella instrument.  

 

2.2 Kapitalmarknaden 
Den marknad där finansiella instrument handlas kallas för kapitalmarknaden. Tillsam-

mans med valutamarknaden och råvarumarknaden utgör den en del av den mer omfat-

tande finansmarknaden. Kapitalmarknaden har två huvudsakliga funktioner i samhället: 

att kanalisera kapital från sparare till låntagare och att omfördela risk. Såväl individer 

som företag behöver låna pengar till olika investeringar, genom kapitalmarknaden möj-

liggörs denna kapitalanskaffning. Företag kan vända sig till kapitalmarknaden för att 

låna pengar under uppstartsskedet eller till fortsatt drift. I avsaknaden av en kapital-

marknad skulle varje enskild sparare själv behöva leta efter projekt att investera i och 

varje enskilt företag behöva leta efter potentiella investerare på egen hand, kapitalmark-

naden effektiviserar denna process.4 Omfördelningen av risk mellan kapitalmarknadens 

aktörer fyller också en viktig funktion. För att gardera sig mot olika typer av ekono-

miska risker kan företag använda sig av ett flertal finansiella instrument som är konstru-

erade för att hantera dessa typer av risker. Det kan röra sig om allt från förändringar i 

aktiepriser och förändringar i index till valutarisker och ränterisker. Dessa instrument 

kallas för derivat. Med hjälp av olika derivatinstrument kan företag lättare hantera och 

sprida sina risker.5 

 Kapitalmarknaden består av aktiemarknaden och kreditmarknaden. Kreditmarkna-

den kan i sin tur delas in i obligationsmarknaden och penningmarknaden. På aktiemark-

naden handlar man med aktier. På kreditmarknaden handlas diverse räntebärande instru-

                                                
4 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, s. 6. 
5 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, s. 8. 
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ment. Ett annat namn för kreditmarknaden är räntemarknaden.6 Det ständiga introduce-

randet av nya finansiella instrument har gjort det svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan 

olika marknader. Det beror på att instrumenten ofta överlappar flera marknader. Ytterli-

gare en uppdelning av kapitalmarknaden brukar göras i en primärmarknad och en se-

kundärmarknad. På primärmarknaden sker prissättning och omsättning av nyemitterade 

värdepapper. De pengar som flyter in vid en försäljning av nyemitterade värdepapper 

tillfaller emittenten. På så sätt kan företag erhålla nytt kapital genom att ge ut aktier el-

ler företagsobligationer. För att investerare ska vara villiga att investera sina pengar i 

företag, eller i fråga om obligationer låna pengar till utgivaren av obligationen, måste 

det finnas en andrahandsmarknad där dessa värdepapper kan säljas i utbyte mot mer lik-

vida tillgångar som pengar. Utan en fungerande andrahandsmarknad skulle ingen åta sig 

att göra sådana typer av investeringar. Sekundärmarknaden är således en viktig förut-

sättning för en välfungerande primärmarknad.7 Den klart dominerande marknaden med 

hänsyn till total omsättning är sekundärmarknaden. 

 

2.2.1 Aktörer på kapitalmarknaden   

Statliga institutioner, banker, privatpersoner och företag är alla aktörer på kapitalmark-

naden. Såsom ovan nämnts avser den här uppsatsen att behandla sådana partsförhållan-

den där både pantsättaren och panthavaren är ett företag. Jag vill därför i det följande 

redogöra för de aktörer som typiskt sett använder finansiella instrument som säkerheter 

i skuldförhållanden av olika slag. När finansiella instrument pantsätts är mottagaren av 

panten typiskt sett ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag och det förhåller sig på 

samma sätt vid återpantsättning då säkerheten pantsätts till en annan aktör.8 Med kredit-

institut avses banker och kreditmarknadsföretag som har fått tillstånd av FI att driva 

bankrörelse respektive finansieringsrörelse. Kreditmarknadsföretag är en gemensam 

term för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Värdepappersbolag är aktiebolag som 

har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse och som inte är banker eller kreditmark-

nadsbolag. Ett gemensamt namn på värdepappersbolag och sådana kreditinstitut som 

givits tillstånd att driva värdepappersrörelse är värdepappersinstitut.9  

                                                
6 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, s. 16. 
7 Sevenius & Örtengren, Börsrätt, s. 33 f. 
8 Se 1 kap. 5 § p. 17 och 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 1 kap. 5 § p. 10 
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 
9 Se 1 kap. 5 § p. 27 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
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 Värdepappersrörelse definieras i 1 kap. 5 § p. 28 lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden (LVM) som en verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla 

investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet. Bestämmelser om tillstånds-

pliktig värdepappersrörelse finns i 2 kap. LVM. Denna verksamhet innefattar bl.a. han-

del med finansiella instrument för egen räkning, hanterandet av order i fråga om finan-

siella instrument, diskretionär förvaltning och förvaring av finansiella instrument för 

kunders räkning samt mottagande av medel med redovisningsskyldighet. Den som läm-

nar finansiella instrument som pant är inom ramen för denna uppsats antingen ett värde-

pappersinstitut som bedriver samma eller liknande verksamhet som mottagaren av pan-

ten eller ett företag av ett annat slag. Små och medelstora företag som inte värdepap-

persinstitut agerar typiskt sett på de icke-professionella marknaderna. 

 

2.3 Finansiella instrument 
Det finns många typer av finansiella instrument som används för att omvandla olika ty-

per av finansiella risker till kreditrisk.10 En legaldefinition av finansiella instrument 

finns i 1 kap. 4 § första stycket LVM. I p. 1 stadgas att finansiella instrument är ”över-

låtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatin-

strument”. Därefter definieras i p. 2–5 vart och ett av de uppräknade instrumenten. De-

finitionen är ett resultat av implementeringen av det s.k. MiFID-direktivet och motsva-

rar i stort den definition av finansiella instrument som ges där.11 En mer detaljerad för-

klaring av de olika finansiella instrumenten ges nedan. Även innan implementeringen 

av MiFID-direktivet förekom begreppet finansiella instrument i svensk rätt. När be-

greppet används i litteratur och i andra lagar är det därför inte alltid klart vad som avses. 

När jag i den här uppsatsen använder begreppet finansiella instrument är det dock alltid 

legaldefinitionen i LVM som avses. Legaldefinitionen förutsätter inte att de finansiella 

instrumenten kontoförs men innebär att alla finansiella instrument i praktiken är konto-

förda enligt LKF. Kontoföring är dessutom i princip en nödvändig förutsättning för att 

instrumenten ska kunna bli föremål för omsättning på kapitalmarknaden.12  

 Ofta används begreppet värdepapper synonymt med begreppet finansiella instru-

ment. Det finns ingen legaldefinition av begreppet värdepapper även om det ingår i le-

galdefinitionen av finansiella instrument och begreppet har olika innebörd inom olika 
                                                
10 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 28. 
11 Se artikel 4.1.17 samt bilaga 1 avsnitt C i direktiv 2004/39/EG. 
12 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 44. 
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rättsområden.13 I den här uppsatsen används begreppet värdepapper stundom som syno-

nym till finansiella instrument. Där begreppet överlåtbara värdepapper används åsyftas 

däremot specifikt en av de fyra kategorierna av finansiella instrument i den legaldefini-

tion som ges i LVM. Även begreppet värdepappersmarknad används ibland som be-

teckning på kapitalmarknadens olika delmarknader. På de ställen i denna uppsats där 

begreppet används är det således aktiemarknaden, kreditmarknaden och derivatmark-

naden som åsyftas.  

 

2.3.1 Aktier 

En aktie representerar en ägarandel i ett aktiebolag och motsvarar en kapitalinsats från 

aktieägaren. Som ett alternativ till att ta upp lån hos ett kreditinstitut och ge ut företags-

obligationer kan företag som är i behov av kapital emittera aktier. Genom sitt innehav 

av aktier har aktieägarna rätt till det aktuella företagets tillgångar efter att fordringsä-

garna har fått sin del. Eftersom aktien utgör en andel i bolaget har aktieägaren också en 

medbestämmanderätt i bolaget i form av rösträtt på bolagsstämman.14 Nära samman-

knutna med aktier är olika typer av aktierelaterade finansiella instrument. Exempel på 

sådana finansiella instrument är teckningsrätter, teckningsoptioner, konvertibler och in-

lösenrätter. Värdet på dessa instrument är relaterat till värdet på de aktier som dessa in-

strument kan omvandlas till.15  

 

2.3.2 Obligationer  

En obligation är ett löpande skuldebrev som tjänar som bevis för ett lån till utfärdaren 

av skuldebrevet och genererar ränta vid löptidens slut. Obligationer är räntebärande ins-

trument med en löptid på längre än ett år. Den som lånar pengar till ett företag blir ford-

ringsägare och får på sätt företräde till företagets kapital framför företagets aktieägare 

vid händelse av likvidation av bolaget eller konkurs. Obligationer har till skillnad från 

aktier en bestämd löptid och är inte förenade med en lika hög risk. De obligationer som 

ger innehavaren avkastning under löptiden kallas för kupongobligationer, obligationer 

som inte ger någon avkastning kallas nollkupongobligationer. Emittenterna på obliga-

tionsmarknaden är staten, bolåneinstituten, företag och kommuner.16 

                                                
13 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 21 f.  
14 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, s. 48.  
15 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 50.  
16 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, s. 27 f. 
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2.3.3 Penningmarknadsinstrument 

Räntebärande instrument med löptider på upp till ett år kallas penningmarknadsinstru-

ment. Syftet med penningmarknaden är att underlätta likviditetshanteringen för aktörer-

na i det finansiella systemet. Som penningmarknadsinstrument räknas statsskuldväxlar 

och certifikat. Staten lånar pengar via statsskuldväxlar, övriga aktörers upplåning sker 

genom utgivandet av certifikat. Exempel på sådana certifikat är bankcertifikat och före-

tagscertifikat. Skillnaden mellan ett certifikat och en statsskuldväxel ligger i vem som är 

emittent. Vid handel med penningmarknadsinstrument där löptiderna är mycket korta, 

vanligtvis upp till en vecka, används s.k. depositkontrakt som är standardiserade låneav-

tal utan krav på underliggande säkerheter i form av pantsatta värdepapper.17  

 

2.3.4 Fondandelar 

Med en fond avses en förmögenhetsmassa av olika slag av finansiella tillgångar och 

pengar som förvaltas av ett fondbolag. I Sverige klassificeras fonder som antingen vär-

depappersfonder eller alternativa investeringsfonder inbegripet specialfonder.18 Den 

som köper en andel i förmögenhetsmassan blir andelsägare i fonden. På den svenska 

marknaden köps och säljs fondandelar på en primärmarknad och är typiskt sett inte fö-

remål för handel på en sekundärmarknad. Det finns emellertid även fonder som handlas 

på börsen, s.k. ETF-fonder (Exchange Traded Funds). Dessa instrument kontoförs enligt 

LKF och omfattas av definitionen av finansiella instrument i LVM.19   

 

2.3.5 Derivatinstrument 

Derivatinstrument har andra finansiella instrument som underliggande tillgångar. Dessa 

instrument är viktiga verktyg för riskhantering men kan också användas för spekulation. 

Derivatinstrumentens användning som skydd mot olika typer av risker gör att dessa kan 

liknas vid försäkringsavtal. Till skillnad från försäkringsavtal kan dock derivatkontrakt 

omsättas på en marknad. Handel med standardiserade derivat sker på en derivatbörs. Att 

dessa instrument handlas på en börs innebär inte att det som i fråga om aktier finns en 

sekundärmarknad. Istället träder börsen, som är central motpart i sammanhanget, in som 
                                                
17 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, s. 18 ff. 
18 Se lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder. 
19 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 51 f.  



 14 

kontrahent till både köpare och säljare.20 Derivatinstrument kan också handlas bilateralt 

mellan två parter (OTC). De vanligast förekommande typerna av derivatinstrument är 

optioner, terminer, warranter och swappar.  

 En option ger innehavaren ett val att köpa eller sälja någonting till ett förutbestämt 

pris vid en tidpunkt i framtiden, optionsinnehavaren kan också välja att få betalt för 

mellanskillnaden. Den som har möjligheten att utnyttja en option är inte kontraktuellt 

bunden att göra det. En termin är precis som en option ett avtal om att vid en tidpunkt i 

framtiden köpa eller sälja en tillgång eller få ersättning för mellanskillnaden. Skillnaden 

är att parterna i ett terminskontrakt är kontraktuellt bundna att uppfylla sina respektive 

förpliktelser. Ibland används de engelska motsvarigheterna till termen terminskontrakt, 

nämligen forwards och futures. Skillnaden mellan dessa är att forwards handlas OTC 

medan futures är standardiserade kontrakt som omsätts på en börs.21 Ytterligare två ty-

per av derivatkontrakt är warranter och swappar. En warrant ger liksom en köpoption 

innehavaren en rätt men inte en skyldighet att till ett bestämt pris inom en satt tidsram 

köpa eller sälja en underliggande tillgång, vanligen en aktie.22 En swap är ett finansiellt 

kontrakt mellan två parter om att under kontraktets löptid byta risker och betalnings-

strömmar med varandra.23 Ett exempel är en ränteswap där en förpliktelse att betala fast 

ränta kan bytas mot en förpliktelse att betala rörlig ränta. 

 

2.4 Kontoföring och avveckling av finansiella instrument 
Enligt 4 kap. 2 § LKF ska avstämningsbolag ha sina aktier registrerade i ett avstäm-

ningsregister. Andra bolag än avstämningsbolag får inte ha sina aktier registrerade i av-

stämningsregister. I 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) definieras ett av-

stämningsbolag som ett aktiebolag som är skyldigt att ha sina aktier registrerade i ett 

avstämningsregister enligt LKF. För varje slag av kontoförda finansiella instrument som 

kontoförs enligt LKF upprättas ett avstämningsregister. Avstämningsregistret består av 

ett eller flera avstämningskonton som kan vara obegränsade till antalet. Det saknas en 

definition i LKF av vad som avses med ”konto”. Klart är emellertid att med ett konto 

inte avses något fysiskt ting, kontot existerar endast i form av ”ettor och nollor” i ett da-

torsystem hos den som administrerar kontot. Något mera konkret kan kontot beskrivas 

                                                
20 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 53 f. 
21 Byström, Finance, s. 106 ff. och 121 f. 
22 Prop. 2006/07:115 s. 254. 
23 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 54 f. 
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som en samling information. Denna information utgörs typiskt sett av uppgifter om 

kontoinnehavaren, d.v.s. den som kan hävda äganderätt till de finansiella instrument 

som finns registrerade på kontot, information om vilken typ av instrument som finns 

registrerade, deras antal och värde samt en eventuell panthavare. Det kontobaserade sy-

stemet administreras av den centrala värdepappersförvararen. I dag är Euroclear Sweden 

AB (Euroclear) den enda centrala värdepappersförvararen i landet. Euroclear är konto-

hållare av de finansiella instrumenten som finns registrerade i dess system, VPC-syste-

met.24  

 Den information som finns på ett avstämningskonto sammanställs för visuell presen-

tation på av Euroclear upprättade vp-konton. Ett vp-konto kan ha ett eller flera avstäm-

ningskonton, som kan ingå i ett eller flera avstämningsregister.25 Ett register upprättas 

för varje slag av kontofört finansiellt instrument. På ett avstämningskonto finns alltså en 

bestämd typ av värdepapper, t.ex. ett visst antal Volvo B-aktier. Ett vp-konto kan däre-

mot innehålla flera olika typer av finansiella instrument. Det är möjligt att öppna ett 

tomt vp-konto utan varken avstämningskonton eller finansiella instrument, ett avstäm-

ningskonto kan dock aldrig vara tomt utan öppnas endast i samband med en registre-

ringsåtgärd.  

 Vp-konton kan vara antingen ägarkonton registrerade i en ägares namn eller förval-

tarkonton registrerade i en förvaltares namn i ägarens ställe. En förvaltare är ett finansi-

ellt företag som av Euroclear givits rätt att vara kontohavare på ett eller flera vp-konton 

för sina kunders räkning.26 Förvaltaren är kontohavare hos Euroclear. Uppgifter om för-

valtarens kunder framgår inte av registreringar på de avstämningskonton som förvalta-

ren innehar i eget namn enligt 3 kap. 8 § LKF. Dessa uppgifter framgår istället av för-

valtarens interna redovisning. När finansiella instrument pantsätts öppnas ett nytt vp-

konto, ett sådant konto kallas för pantkonto. Detta gäller oavsett om hela eller delar av 

innehavet pantsätts. Det bestämda antal värdepapper som pantsätts förs alltid över till ett 

separat vp-konto. Uppgifter om pantsättningen registreras i sin tur på ett avstämnings-

konto i ett avstämningsregister. Ytterligare en kontotyp är servicekontot som är en typ 

av vp-konto där kontohavaren ges en möjlighet att se sitt innehav och ge instruktioner 

till Euroclear att utföra registreringar på kontot.27 Servicekontot är ett ägarkonto. Skill-

                                                
24 Euroclear, Allmänna villkor, s. 8 och 40. 
25 Euroclear, Allmänna villkor, s. 42. 
26 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 56. 
27 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 67. 
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naden mot ett vanligt vp-konto är att det värdepappersinstitut och tillika kontoförande 

institut (KI) där kontot är öppnat har rätt till insyn på kontot.  

 De flesta bolag och andra aktörer på kapitalmarknaden som innehar kontoförda fi-

nansiella instrument kan inte utföra registreringar på sina vp-konton utan får förlita sig 

på speciellt förordnade KI. Det är Euroclear som i enlighet med 3 kap. 1 § LKF utser 

KI. Till KI får bara utses Riksbanken, Riksgälden och juridiska personer som har en be-

tryggande kapitalstyrka och teknisk och juridisk sakkunskap. Ett KI får vidta registre-

ringsåtgärder på sina egna vp-konton för egen räkning. Det är däremot bara vissa juri-

diska personer som får vidta registreringsåtgärder för annans räkning. Detta följer av 

3 kap. 2 § LKF. De aktörer som agerar som pantsättare inom ramen för denna uppsats 

behöver i princip alltid förlita sig på sitt KI att göra registreringar i VPC-systemet. Ge-

nom registrering på ett avstämningskonto uppnås rättsverkan såväl mellan parterna som 

gentemot tredje man.  

 

 
 

Av 6 kap. 1 § LKF framgår att den som är registrerad som ägare på ett avstämnings-

konto har rätt att förfoga över det finansiella instrumentet. Genom registrering på ett 

avstämningskonto får således ägaren förfogandelegitimation. Av 6 kap. 7 § LKF följer 

att också panträtt skapas genom registrering av panthavaren på ett avstämningskonto.28 

Som ovan framhållits överförs de pantsatta värdepapperen till ett särskilt pantkonto. Av 

6 kap. 2 § och 6 kap. 7 § LKF följer att panthavaren får skydd mot pantsättarens borge-

närer i och med registreringen på pantkontot. För kontoförda finansiella instrument er-

                                                
28 Jfr Walin, Finansiella instrument, s. 95 ff. 
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sätts traditionsmomentet av ett registreringsförfarande. Efter registreringen av panthava-

ren på pantkontot fortsätter pantsättaren att vara registrerad som ägare till de finansiella 

instrumenten. Registreringen innebär dock att pantsättaren är förhindrad att förfoga över 

de pantsatta värdepapperen utom med förbehåll för panthavarens rätt. Om det finns flera 

panthavare på pantkontot får dessa varsitt pantordningsnummer. Detsamma gäller vid 

pantsättning i flera led.29 Återpanthavaren registreras på pantkontot och tilldelas ett nytt 

pantordningsnummer. Återpanthavarens nummer förses med en hänvisning till återpant-

sättarens nummer. För förvaltarregistrerade finansiella instrument uppnås skydd mot 

överlåtarens eller pantsättarens borgenärer genom denuntiation till förvaltaren.30 

 Förutom att uppträda som kontohållare har Euroclear också i uppgift att utföra clea-

ring och avveckling av transaktioner på aktiemarknaden och kreditmarknaden. En vär-

depapperstransaktion genomförs i tre steg. I det första steget handlas värdepapperen an-

tingen på en marknadsplats eller OTC. När handeln sker på en marknadsplats matchas 

säljarens respektive köparens order. Det andra steget i processen kallas clearing. Det 

innebär att en clearingorganisation gör en beräkning av hur många finansiella instru-

ment som ska levereras och hur mycket som ska betalas. Att de finansiella instrumenten 

levereras innebär inte att det sker en leverans i sedvanlig mening, överföringen åstad-

koms istället genom registreringar på parternas konton hos Euroclear. I det tredje och 

sista steget sker avveckling, vilket innebär att parternas prestationer utväxlas.31 Efter att 

transaktionen avvecklats registreras resultatet på parternas konton. Clearingen och av-

vecklingen syftar till att garantera att betalning och leverans sker samtidigt. Detta kallas 

Delivery Versus Payment (DVP).  

 

2.5 Olika typer av risker 
Handel med finansiella instrument ger upphov till en rad risker. Vanliga risker är kredi-

trisker, motpartsrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker. Dessa brukar benämnas fi-

nansiella risker. Andra viktiga risker är rättsliga risker och operativa risker. Exempel på 

rättsliga risker är insolvensrisk, säkerhetsrisk och lagvalsrisk. Med operativa risker av-

ses risker som orsakas av den mänskliga faktorn, tekniska felaktigheter och externa 

händelser. När finansiella instrument används som säkerheter på kreditmarknaden är 

framförallt följande risker relevanta.  
                                                
29 Euroclear, Allmänna villkor, s. 50 f.  
30 Prop. 2013/14:111 s. 37. 
31 Prop. 2013/14:111 s. 20. 
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 Den första och kanske viktigaste typen av risk är kreditrisken. Med kreditrisk avses 

risken för att en gäldenär inte ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt kreditavtalet och 

att ställda säkerheter inte kommer att kunna täcka borgenärens fordran.32 För att bedöma 

omfattningen av denna risk gör kreditgivaren normalt en kreditprövning. En typ av kre-

ditrisk är emittentrisk som avser det förhållandet att en emittent av finansiella instru-

ment inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden gentemot innehavaren av det finansiella 

instrumentet. Om ett aktiebolag exempelvis går i konkurs riskerar aktieägarna att förlora 

sitt placerade innehav.  

 Risken för att motparten i avtalet inte kommer att kunna fullfölja sin del av avtalet 

kallas för motpartsrisk och är också en viktig risktyp.33 Om en pantförskrivning sker till 

någon annan än kontohållaren löper panthavaren risken att anmälan om pantregistrering 

inte sker eller att fel antal finansiella instrument krediteras pantkontot. Ett sätt att 

minska motpartsrisken är att låta pantregistreringen och utbetalningen av den kredit för 

vilken pantregistreringen görs ske samtidigt (DVP).34 Ytterligare två typer av risker är 

marknadsrisk och likviditetsrisk. Risken för förlust till följd av en ogynnsam utveckling 

på marknaden kallas för marknadsrisk. För investerare och för panthavare av finansiella 

instrument kan det röra sig om ränterisker, kursrisker och valutarisker. Om ett finansi-

ellt instrument inte går att omsätta på marknaden sägs det föreligga en likviditetsrisk.35 

En illikvid marknad, kraftiga kursrörelser och olika typer av marknadsrestriktioner in-

nebär en ökad likviditetsrisk.  

 

                                                
32 Falkman, Bankrörelse, s. 288 f. 
33 Falkman, Bankrörelse, s. 290. 
34 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 202 f. 
35 Prop. 2013/14:111 s. 18. 
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3 Förfoganden genom återpantsättning 

3.1 Inledning 
I detta kapitel diskuteras förfarandet vid återpantsättning av finansiella instrument. Först 

följer en kort genomgång av viktig terminologi. Därefter diskuteras säkerhetsdirektivet 

och de bestämmelser i den svenska lagen om handel med finansiella instrument som tar 

sikte på förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan. En ingående 

diskussion om innebörden av återpantsättning förs varpå kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning och slutsatser. 

 

3.2 Terminologin för den fortsatta framställningen 
Den fortsatta diskussionen utgår ifrån förhållandena mellan tre parter. När ett finansiellt 

instrument pantsätts i ett första led finns det endast två parter, ställaren av den finansi-

ella säkerheten (pantsättaren) och den som tar emot säkerheten i syfte att säkra den 

fordran som denne har på pantsättaren (panthavaren). När panthavaren sedan förfogar 

över säkerheten och pantsätter den i ett senare led tillkommer en tredje aktör (återpant-

havaren). Stundom används i uppsatsen synonymt med termerna pantsättare och pant-

havare istället begreppen säkerhetsställare och säkerhetstagare. Med brist på ett annat 

adekvat begrepp för återpanthavaren kallas denne alltid för återpanthavare. På vissa 

ställen använder jag mig utav en inom sakrättsliga framställningar hävdvunnen termino-

logi. Ställaren av säkerheten kallas då för A, den aktör till vilken säkerheten ställs för B 

och den som i ett senare led erhåller säkerheten som pant för C. 
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3.3 Säkerhetsdirektivet  
Syftet med säkerhetsdirektivet är att underlätta ställandet av finansiella instrument och 

andra betalningsmedel som säkerhet på de finansiella marknaderna inom EU. Vidare är 

syftet att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av finansiella säkerheter och minska ris-

kerna som är förknippade med regler om hanteringen av finansiella instrument som har 

sitt ursprung i olika rättsordningar. En integrerad marknad bidrar såväl till kostnadsef-

fektivitet som stabilitet i det finansiella systemet.36 Sedan första maj 2005 är säkerhets-

direktivet gällande svensk rätt. Direktivet är ett minimidirektiv och tar sikte på avtal där 

minst en av parterna i avtalet är en offentlig myndighet, en centralbank, en central mot-

part eller en finansiell institution som omfattas av tillsyn. Några exempel på sistnämnda 

finansiella institutioner är banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och fond-

bolag. Den andra parten kan vara en annan typ av juridisk person. De bestämmelser som 

är av störst intresse för frågan om återpantsättning går att finna i artikel 5 i säkerhetsdi-

rektivet. 

 Artikel 5 i säkerhetsdirektivet reglerar förfoganderätt över finansiella säkerheter som 

omfattas av ett avtal om finansiell säkerhet. Regeln tillförsäkrar en innehavare av en 

säkerhet möjligheten att förfoga över säkerheten. I artikel 2.1 c) och m) ges en definit-

ion av vad som avses med avtal om finansiell säkerhet respektive förfoganderätt. Sä-

kerhetsdirektivet skiljer mellan två typer av säkerhetsrättsliga dispositioner, nämligen 

avtal om finansiell äganderättsöverföring och avtal om finansiell säkerhet. Den senare 

avtalstypen definieras som ett avtal om ställande av finansiell säkerhet där den fulla 

äganderätten till den finansiella säkerheten kvarstår hos säkerhetsställaren. Avtal om 

finansiell äganderättsöverföring definieras däremot som avtal enligt vilka säkerhetsstäl-

laren överför full äganderätt till en ställd finansiell säkerhet till säkerhetstagaren. I den 

svenska texten har detta definierats som säkerhetsöverlåtelse. Förfoganderätt definieras 

som en rätt för säkerhetstagaren att nyttja och förfoga över en ställd finansiell säkerhet 

som ägare.  

 

3.4 Lagen om handel med finansiella instrument 
De bestämmelser som rör förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon an-

nan finns i 3 kap. LHFI och har fått sin nuvarande utformning som en följd av genomfö-

                                                
36 Se styckena 1, 3 och 4 i ingressen till direktivet. Jfr Ds 2003:38 s. 25 och prop. 2004/05:30 
s. 16. 
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randet av säkerhetsdirektivet i svensk rätt. Redan innan implementeringen av direktivet 

fanns det bestämmelser om återpantsättning av finansiella instrument i svensk rätt. 

Dessa bestämmelser fanns i två stycken numera upphävda förfogandelagar, den första 

från 1919 och den andra från 1979. I de gamla bestämmelserna talades om annan tillhö-

riga fondpapper, i övrigt hade reglerna många likheter med de regler som gäller i dag. 

De lagparagrafer i dessa lagar som tog sikte på återpantsättning hade följande lydelse.37 

  

3 § [1919 års förfogandelag] Pantsatta fondpapper må icke annorledes än i förening med 

fordringen, varför de häfta, av panthavaren sättas ut till annan, såframt ej överenskom-

melse därom skriftligen avfattas i den ordning, som i 2 § omförmäles. Utsättande av 

fondpapper för högre belopp eller på strängare villkor än de hos panthavaren häfta för 

vare ej i något fall tillåtet.  

 

4 § [1979 års förfogandelag] Den som innehar fondpapper som pant får i sin tur pantsätta 

eller överlåta panträtten till dem endast tillsammans med den fordran för vilken de utgör 

pant. För återpantsättning eller överlåtelse på annat sätt fordras överenskommelse enligt 

2 § första stycket. Återpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller på 

strängare villkor än hos panthavaren.  

 

Genomförandet av säkerhetsdirektivet innebar en mer generös ordning för vissa finansi-

ella institutioner och således en utvidgning av de befogenheter som tidigare funnits för 

dessa institutioner. Som ovan anförts var ett av syftena med säkerhetsdirektivet att un-

derlätta förfoganden över finansiella säkerheter. Direktivets genomförande föranledde 

ändringar i 3 kap. 1 § och 3 § LHFI. Enligt 1 § krävs ett särskilt för ändamålet upprättat 

skriftligt avtal38 om ett företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet och således 

står under tillsyn av FI vill förfoga över finansiella instrument som tillhör någon annan. 

Detsamma gäller om företaget agerar mellanhand och medverkar till ett avtal mellan två 

andra parter. I 1 § andra stycket görs ett undantag från kravet på ett särskilt skriftligt 

avtal, förutsatt att företagets motpart eller båda parterna i det avtal som företaget med-

verkar till, tillhör något av de institut som finns uppräknade i andra stycket. Det är ett 

ganska långtgående undantag och är ett direkt resultat av säkerhetsdirektivet.  

 Återpantsättning regleras i lagens 3 kap. 3 §. I första stycket första meningen stadgas 

att om ett företag som står under tillsyn av FI har fått finansiella instrument som pant får 
                                                
37 Se Myrdal, Återpantsättning, s. 65 ff. Jfr prop. 1919:115 s. 2 f. och prop. 1978/79:9 s. 19. 
38 Se t.ex. det modellavtal som Svenska Fondhandlareföreningen har tagit fram. 
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företaget pantsätta eller överlåta panträtten bara tillsammans med den fordran de utgör 

panträtt för. I styckets andra mening sägs det att för återpantsättning eller överlåtelse på 

annat sätt krävs ett särskilt skriftligt avtal enligt 1 §. Första stycket tredje meningen fö-

reskriver att återpantsättning eller överlåtelse inte får ske för ett högre belopp eller på 

strängare villkor än vad som gäller i avtalet mellan pantsättaren och panthavaren. Be-

stämmelsens andra stycke innehåller samma uppräkning som 1 § andra stycket och 

stadgar att det som sägs i 3 § första stycket inte gäller om pantsättaren är något av de 

institut som däri finns uppräknade.  

 Man kan fråga sig varför vissa tillståndspliktiga finansiella institut och offentliga 

myndigheter ska medges ett så långtgående undantag. Det ökade behovet av finansiella 

säkerheter på de internationella marknaderna under de senaste åren talar visserligen för 

att ge vissa aktörer friare händer.39 En sådan ordning kan också förefalla rimlig med 

hänsyn till säkerhetsdirektivets syfte att underlätta användandet av finansiella säkerhet-

er. Samtidigt leder en sådan ordning till att dessa aktörer ges väldigt omfattande befo-

genheter att förfoga över någon annans egendom. Man kan tycka att banker och värde-

pappersbolag borde kunna tillgodose sina intressen på annat sätt t.ex. genom att hos ett 

försäkringsbolag försäkra sig mot den kreditförlust som kan uppkomma om pantsättaren 

tillika gäldenären inte kan betala sin kredit. Men är det inte just den funktionen som en 

ställd finansiell säkerhet har? Pantsättaren avhänder sig värdepapperen till panthavaren 

som tar emot dessa som pant för den fordran denne har på pantsättaren. Pantsättaren är 

visserligen fortsatt registrerad som ägare på kontot men tar en risk att gå miste om 

egendomen om panthavaren väljer att realisera panten.  

 Det är därutöver rimligt att en kreditgivare ska kunna kräva säkerhet för ett lån för 

den kreditrisk denne tar genom att låna ut pengar till gäldenären. Dessutom har gäldenä-

ren sällan ett intresse av att få tillbaka samma värdepapper som denne lämnat i pant så 

länge ersättning kan erhållas för deras värde. Exakt samma värdepapper kan det egentli-

gen heller aldrig bli tal om eftersom finansiella instrument utgör fungibel egendom.40 

Om någon pantrealisation sedan inte sker har pantsättaren rätt att få tillbaka panten men 

riskerar här att inte få det eftersom panthavaren kan ha förfogat över säkerheten. Så 

länge panthavaren är solvent utgör detta inget problem, det är inte förrän panthavaren 

försätts i konkurs som pantsättaren riskerar att gå miste om sin säkerhet. Vilken ställ-

ning pantsättaren har i en sådan situation enligt gällande svensk rätt återkommer jag till. 
                                                
39 Se Myrdal i JT 2008/09 s. 30 (s. 45). 
40 Prop. 1997/98:160 s. 130. 
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Det finns således fördelar med att ge vissa aktörer friare händer vid hanterandet av fi-

nansiella säkerheter tillhöriga någon annan. Genom att underlätta transaktioner mellan 

dessa aktörer åstadkommer man en större effektivitet i det finansiella systemet och un-

derlättar dessa aktörers möjligheter att finansiera sin verksamhet.41 

 

3.4.1 Har bestämmelserna civilrättslig verkan? 

I samband med lagens tillkomst uttalades i lagpropositionen att de aktuella bestämmel-

serna är av näringsrättslig karaktär.42 Lagstiftaren tog därmed uttryckligen avstånd från 

den ordning som gällde innan lagens tillkomst. De ovan nämnda förfogandelagarna an-

sågs till skillnad från LHFI vara av civilrättslig karaktär. Båda lagarna hade dessutom 

en särskild straffbestämmelse. I motiven till 1919 års förfogandelag sägs att bestämmel-

serna erbjuder ett skydd i både civilrättsligt och straffrättsligt hänseende.43 Uttalandet 

tar dock enbart sikte på 2 § förfogandelagen som reglerade möjligheten att förfoga över 

annan tillhöriga fondpapper. Om en innehavare av annan tillhöriga fondpapper ville för-

foga över dessa såsom ägare fick överenskommelse härom endast träffas i en skriftlig, 

särskilt för ändamålet upprättad handling, d.v.s. ett krav motsvarande det som uppställs 

i 3 kap. 1 § LHFI i dag. Om de föreskrivna formkraven inte iakttogs var det möjligt att 

förklara den aktuella överenskommelsen ogiltig med stöd av bestämmelsen i förfogan-

delagen. Något uttalande om civilrättslig giltighet gjordes dock inte i anslutning till 3 § 

förfogandelagen som tog sikte på återpantsättning, däremot fanns en hänvisning till la-

gens 2 §. Regleringen innebar att en panthavare inte fick till annan sätta ut de fondpap-

per denne mottagit som pant om inte en överenskommelse om detta slöts i en särskilt 

upprättad handling på så sätt som ovan angivits.  

 Den senare förfogandelagen från 1979 var utformad på i stort sett samma sätt som 

1919 års förfogandelag. Vid införandet av 1979 års lag behölls stadgandet om att avtal i 

strid med formkravet i lagens 2 § är ogiltiga. Frågan om bestämmelsernas civilrättsliga 

giltighet berörs visserligen inte i förarbetena till 1979 års lag men någon ändring i sak 

jämfört med 1919 års förfogandelag torde inte ha varit avsedd.44  

 I LHFI saknas en särskild föreskrift om att avtal som inte uppfyller formkraven i 

3 kap. 1 § är ogiltiga. Dessutom saknar lagen en särskild påföljdsbestämmelse. Efter-
                                                
41 Se Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, s. 8 f. Jfr prop. 1978/79:9 s. 158. 
42 Prop. 1990/91:142 s. 148. 
43 Se NJA II 1919 s. 708 där propositionen till lagen återges. 
44 Se prop. 1978/79:9 s. 202 f. och Myrdal, Återpantsättning, s. 445. Jfr dock lagrådet i prop. 
2004/05:30 s. 124. 
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som bestämmelserna är näringsrättsliga till sin natur riskerar företag som inte följer dem 

att bli av med sitt tillstånd. I fråga om behovet av en särskild påföljdsbestämmelse 

angavs i specialmotiveringen till lagen att, med hänsyn till att ansvar för olovligt förfo-

gande kan utkrävas enligt 10 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) (BrB) är en särskild be-

stämmelse om detta i LHFI inte påkallad.45 Därmed togs den straffbestämmelse som 

fanns i de gamla förfogandelagarna inte med i LHFI. Dessutom var den bestämmelse 

som fanns i 1979 års förfogandelag endast av upplysningskaraktär då den angav att den 

som förfogar över fondpapper utan att ha rätt till det enligt lagens övriga bestämmelser 

döms till olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB. Av denna anledning har stadgan-

dets borttagande enligt min mening inte inneburit en ändring i sak. En panthavare som 

förfogar över annan tillhöriga värdepapper utan att ha rätt till det enligt bestämmelserna 

i LHFI bör även fortsättningsvis kunna göra sig skyldig till olovligt förfogande.  

 Som ovan framhållits är bestämmelserna i LHFI av näringsrättslig karaktär, frågan 

är om de också ska kunna ges civilrättslig verkan? Frågan har sedan lagens införande 

varit uppe för diskussion i lagförarbeten och doktrin. Inför genomförandet av säkerhets-

direktivet framhölls i förarbetena till LHFI att det är osäkert huruvida ett avtal i strid 

med 3 kap. 1 § och 3 § kan medföra ogiltighet i obligationsrättsligt och sakrättsligt hän-

seende. Däremot ansåg man att ett avtal i strid mot bestämmelserna ska kunna jämkas 

med stöd av 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhets-

rättens område (AvtL). 3 kap. 3 § LHFI är tvingande men saknar civilrättsliga sank-

tionsbestämmelser, generalklausulen i 36 § AvtL fyller därmed en viktig funktion ge-

nom att möjliggöra jämkning av avtalsvillkor som strider mot den tvingande lagre-

geln.46 Lagrådet uttalade i samband med sin behandling av frågan om reglernas civil-

rättsliga giltighet att: “Ett särskilt skäl till att vara försiktig med att urholka ägarnas 

skydd är att bestämmelserna […] gäller […] alla avtal om förfoganderätt över sådana 

instrument, exempelvis i samband med depositioner där ägaren inte mottagit någon kre-

dit från det finansiella institutet.”47 Uttalandet kan anföras som skäl för att skydda en 

ägare av finansiella instrument mot förfoganden som företas av panthavaren men inne-

bär inte ett tydligt ställningstagande i frågan om reglernas civilrättsliga verkan. Rättslä-

get torde därför vara oklart.  

                                                
45 Prop. 1990/91:142 s. 149. 
46 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen, (1 maj 2014, Zeteo), kommentaren till 36 § p. 19. Jfr prop. 
2004/05:30 s. 126. 
47 Se Ds 2003:38 s. 73, prop. 2004/05:30 s. 48 och lagrådets yttrande på s. 124.  
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 En ägare av finansiella instrument tillförsäkras otvivelaktigt ett större skydd om 

denne kan hävda ogiltighet i ett avtal som strider mot bestämmelserna i 3 kap. LHFI. Ett 

sådant påstående förutsätter dock stöd i lag. I rättslitteraturen har Myrdal uttalat att en 

överträdelse av näringsrättsliga förbud med stöd av allmänna rättsgrundsatser ibland 

kan leda till ogiltighet i civilrättsligt hänseende och att det därför inte kan uteslutas att 

3 kap. 3 § LHFI har civilrättslig verkan.48 I svensk rätt finns ingen allmän regel om att 

avtal som strider mot lag eller goda seder är ogiltiga, civilrättslig ogiltighet förutsätter 

därför en överträdelse av en lagregel eller en tillämpning av någon av ogiltighetsregler-

na i AvtL. Huruvida ogiltighet med stöd av allmänna rättsgrundsatser kan föreligga utan 

ett uttryckligt stöd i lag är dock inte klarlagt.49 Högsta domstolen (HD) har i NJA 1997 

s. 93 gjort följande intressanta uttalande i fråga om betydelsen av allmänna rättsgrund-

satser vid en ogiltighetsprövning av lagstridiga avtal: 

 

”I svensk lagstiftning saknas, i motsats till vad som är fallet i många andra länder, all-

männa bestämmelser om att rättshandlingar som strider mot lag eller goda seder är ogil-

tiga. Ogiltighet kan i stället följa av allmänna rättsgrundsatser. Huruvida ett avtal som 

strider mot lag är ogiltigt, trots att detta inte angivits i lagen, beror på om den lagregel 

som överträtts bygger på sådana hänsyn som gör att en ogiltighetspåföljd är påkallad. 

Detta får avgöras i varje uppkommande typfall, efter en analys av syftet med lagregeln, 

behovet av en ogiltighetspåföljd för att sanktionera den och de olika konsekvenser som en 

sådan påföljd kan medföra, t ex för godtroende medkontrahenter. I de fall där ogiltigheten 

motiveras av ett allmänt intresse skall den beaktas ex officio.” 

 

Uttalandet kan knappast innebära att det alltid är möjligt att ogiltigförklara ett avtal som 

strider mot lag med stöd av allmänna rättsgrundsatser. En bedömning med hänsyn till 

syftet med den aktuella lagbestämmelsen, behovet av en ogiltighetspåföljd och konse-

kvenserna av ett ogiltighetsförklarande får göras i varje enskilt fall. Kanske innebär ut-

talandet att HD visat en större öppenhet för tillämpningen av allmänna rättsgrundsat-

ser?50 Syftet med 3 kap. 3 § LHFI är – liksom syftet var med motsvarande regler i de 

                                                
48 Se Myrdal, Återpantsättning, s. 446 f. och Walin m.fl., Panträtt, s. 52 f. där det uttalas att 
”[r]eglerna är främst näringsrättsliga men lär ändå påverka synen på den civilrättsliga hanterin-
gen”. Uttalandet torde dock vara ett återgivande av Myrdals slutsatser (se s. 52). Jfr Håstad, 
Sakrätt, s. 300. Håstad påpekar att lagen inte innehåller en ogiltighetsregel. 
49 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen, (1 maj 2014, Zeteo), kommentaren till 28–38 §§ Kapitel-
rubriken. 
50 Kleineman i JT 1997/98 s. 808 (s. 813). Jfr Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s. 48 f. i 
fråga om rättsföljden av att avtalet förklaras ogiltigt. 
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gamla förfogandelagarna – att skydda värdepappersinstitutens kunder från de risker som 

anses vara förknippade med återpantsättning av värdepapperen.51 Såsom ovan framhål-

lits är skyddet för en pantsättare större om ett avtal i strid mot bestämmelserna i LHFI 

kan ogiltigförklaras. Det kan t.ex. röra sig om en återpantsättning på strängare villkor 

som innebär att pantsättaren försätts i en utsatt situation. Ett förbud mot återpantsättning 

på strängare villkor finns i och för sig i 10 kap. 6 § handelsbalken (HB) som är en civil-

rättslig bestämmelse, men eftersom regeln är dispositiv brukar den avtalas bort.  

 Pantsättarens och andra kontohavares skyddsintressen väger tungt, samtidigt kan 

man fråga sig om inte näringsrättsliga sanktioner är tillräckliga för att ge pantsättaren ett 

skydd mot förfoganden i strid mot 3 kap. 3 § LHFI? De företag som förfogar över fi-

nansiella instrument genom återpantsättning står under FI:s tillsyn och får förutsättas 

bedriva seriös verksamhet. Om en sådan finansiell aktör missköter sig i utövningen av 

sin verksamhet riskerar denne ett ingripande från FI. Konsekvenserna av ett ogiltighets-

stadgande illustrerar enklast rättsföljderna av ett ogiltigförklarande. En av rättsföljderna 

av ogiltighet är att utförda prestationer går tillbaka.52 Ett allt för omfattande bruk av ett 

ogiltighetsstadgande skulle därför kunna leda till en ökad osäkerhet bland de aktörer 

som i sin verksamhet använder finansiella säkerheter i stor omfattning.  

 Då ett uttryckligt stadgande om ogiltighet saknas i LHFI och med hänsyn till de tyd-

liga förarbetsuttalandena i samband med lagens tillkomst om att reglerna är av närings-

rättslig karaktär kan 3 kap. 1 § och 3 § LHFI enligt min mening inte ges civilrättslig 

verkan. Det är också den slutsatsen Myrdals diskussion mynnar ut i. Huruvida ogiltighet 

med stöd i allmänna rättsgrundsatser skulle kunna föreligga i ett enskilt fall får anses 

oklart. Här bör uppmärksammas att också 10 kap. 6 § HB saknar en ogiltighetsregel 

men anses trots detta ha civilrättslig verkan. Det ligger dock inte inom ramen för denna 

uppsats att närmare utreda under vilka förhållanden civilrättslig ogiltighet kan föreligga 

utan uttryckligt stöd i lag. 

 Effekten av att bestämmelserna endast har näringsrättslig verkan blir att de pantsät-

tare som inte omfattas av undantaget i 3 kap. 3 § andra stycket LHFI inte kan åberopa 

ogiltighet av ett avtal som inte uppfyller formkravet i 1 §. De som drabbas är de icke-

professionella aktörerna. Det är framförallt de små och medelstora företagen som på-

verkas negativt och kan då enbart förlita sig på sanktioner från FI mot de panthavare 

som inte iakttar formkravet. De tillståndspliktiga finansiella institut och offentliga myn-
                                                
51 Se prop. 1990/91:142 s. 149. Jfr NJA II 1919 s. 704. 
52 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s. 81.  
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digheter som faller in under undantaget i andra stycket behöver aldrig upprätta något 

särskilt avtal vid återpantsättning ”på annat sätt”. Hur återpantsättning på annat sätt ska 

tolkas återkommer jag till i nästa avsnitt.  

 

3.5 Innebörden av återpantsättning 
Som rättsinstitut har återpantsättning varit föremål för en relativt omfattande diskussion 

i rättslitteraturen.53 Men trots att svensk rätt numera har två stadganden som reglerar 

förfarandet råder det ingen enighet i fråga om institutets egentliga innebörd. Sedan gam-

malt finns i 10 kap. 6 § HB en regel om återpantsättning. Där stadgas att återpantsätt-

ning endast kan ske om pantsättaren underrättas om detta och att återpantsättningen inte 

får ske för högre belopp eller på strängare villkor än de villkor som gäller mellan pant-

sättaren och panthavaren. Regeln är dispositiv. Det andra stadgandet är 3 kap. 3 § LHFI 

och har behandlats ovan. Det har i rättslitteraturen ifrågasatts om återpantsättning över-

huvudtaget ska ses som ett särskilt rättsinstitut.54 Anledningen till detta är framförallt att 

panthavaren genom att återpantsätta den pant som erhållits från pantsättaren förfogar 

över egendom som han eller hon inte är ägare till. Panthavarens fordran på pantsättaren 

tillika gäldenären kan pantsättas eftersom panthavaren är ägare till fordran, däremot är 

det inte helt klart om också panten kan bli föremål för pantsättning. Med hänsyn till att 

det i svensk rätt finns två stadganden som uttryckligen tar sikte på återpantsättning, 

varav det ena är snart trehundra år gammalt, samt det utrymme som har lämnats åt äm-

net i rättslitteraturen vill jag hävda att återpantsättning utgör ett särskilt rättsinstitut i 

svensk rätt. 

 

3.5.1 Pantsättning av panten kontra panträtten 

Den diskussion som har förts om återpantsättning i rättslitteraturen har framförallt av-

sett föremålet för återpantsättning. Det har länge ansetts vara oklart om 10 kap. 6 § HB 

och 3 kap. 3 § LHFI tar sikte på pantsättning av själva pantobjektet eller pantsättning av 

panträtten. Osäkerheten om vad det är reglerna faktiskt tar sikte på gör att värdepappers-

bolag ofta förbehåller sig rätten att återpantsätta såväl de pantsatta finansiella instru-

menten som panträtten i de förfogandeavtal som ingås med vissa kunder enligt 3 kap. 
                                                
53 Se bl.a. Myrdal, Återpantsättning, Håstad, Sakrätt, s. 297 ff., Lennander, Panthavares skyl-
digheter, s. 171 ff., Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 402, Undén, Panträtt i rättigheter, s. 15 ff., Wa-
lin m.fl., Panträtt, s. 52 ff. och Millqvist i JT 2005/06 s. 453. 
54 Lindskog menar att återpantsättning av pantobjektet snarare är att betrakta som en tredje-
manspantsättning, se Lindskog i JT 2007/08 s. 843 och 861. Jfr Walin m.fl., Panträtt, s. 55. 
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3 § första stycket LHFI.55 Vid pantsättning av finansiella instrument uppkommer pant-

rätten genom ett avtal mellan parterna. Ett exempel är ett värdepappersbolag som pant-

sätter en värdepappersdepå till säkerhet för ett lån hos en bank. Med panträtt avses den 

säkerhetsrätt som panthavaren får i egendomen som en följd av pantförskrivningen. En 

del författare har uttalat sig till stöd för att det är panträtten som är föremål för pantsätt-

ning medan andra bedömer återpantsättning som pantsättning av själva pantobjektet. 

Vidare har möjligheten att pantsätta panträtten eller panten ihop med eller utan en ford-

ran diskuterats i doktrinen.56 Då det i brist på klargörande uttalanden i förarbeten och 

praxis inte är möjligt att avgöra om återpantsättning tar sikte på panträtten eller på pant-

objektet finns det således fyra tänkbara alternativ. En pantsättning av panträtten med 

eller utan fordran och en pantsättning av själva panten med eller utan fordran.  

 Vad som är föremål för återpantsättning kan diskuteras i all oändlighet och min av-

sikt är inte att behandla frågan mer ingående än vad syftet med det här arbetet kräver. 

Diskussionen har dessutom lämnats ett betydande utrymme i andra framställningar. Till 

dess att vi får ett klargörande uttalande av lagstiftaren kan man inte annat göra än att 

spekulera i den exakta innebörden av återpantsättning. Jag anser icke desto mindre att 

frågan om bestämmelserna om återpantsättning tar sikte på pantsättning av panträtten 

eller pantsättning av panten är viktig. Innan en pantsättares ställning i panthavarens 

konkurs kan utredas måste man först ha klart för sig vad bestämmelserna om återpant-

sättning tar sikte på. Det borde inte vara kontroversiellt att påstå att en fordran kan pant-

sättas separat oavsett om den är säkrad med panträtt eller inte. En fordran och en pant-

rätt ger uttryck för olika rättigheter. Om det sedan vid återpantsättning är lämpligt eller 

meningsfullt att separera fordran från panträtten är en annan fråga. 

 Den åtskillnad som gjorts i rättslitteraturen mellan återpantsättning av panträtten och 

panten är enligt min mening svår att göra vid förfoganden över finansiella instrument. 

Panträtten ger panthavaren en rätt att realisera den ställda säkerheten för täckandet av 

sin fordran på pantsättaren om denne inte infriar sin skuld i tid. Pantegendomen är den 

faktiskt ställda säkerheten och är alltså det som rent faktiskt realiseras för täckandet av 

panthavarens fordran. Både panträtten och pantegendomen berörs således av pantsätt-

                                                
55 Se Fondhandlarna, Förfogandeavtal. 
56 Se Lindskog i JT 2007/08 s. 843 (s. 861), Håstad, Sakrätt, s. 297 f., Myrdal, Återpantsättning, 
s. 517 och Lennander, Panthavares skyldigheter, s. 153 ff. och 171, samtliga anser att återpant-
sättning av fordran med vidhängande panträtt är möjlig. Lennander framhåller dessutom att det 
är möjligt att pantsätta panträtten fristående från fordran. Jfr Håstad, Sakrätt, s. 299. Håstad an-
för att återpantsättning av enbart panten är möjlig, se även Walin m.fl., Panträtt, s. 275. 
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ningen och kan inte åtskiljas som två separata alternativ. Millqvist har i sin recension av 

Myrdals avhandling och sedermera bok givit uttryck för denna tanke.57 Jag är i princip 

beredd att ställa mig bakom detta uttalande. Millqvists påstående är generellt oberoende 

av vilken typ av egendom det är som pantsätts, han skiljer således inte mellan materiell 

och immateriell egendom utan tycks mena att det varken för fysiskt gripbar materiell 

egendom eller immateriell egendom är möjligt att skilja panträtten och panten åt. Det är 

visserligen en förenkling av synen på återpantsättning, men frågan är om det behöver 

vara så svårt som vissa författare framställer det. Diskussionen om huruvida det är pant-

rätten eller panten som är föremål för pantsättning är enligt min mening när det gäller 

finansiella instrument onödigt tillkrånglad.  

 I fråga om materiell egendom är det åtminstone i teorin möjligt att skilja mellan 

panträtten till egendomen och pantobjektet. När det däremot handlar om immateriell 

egendom är den skillnaden inte lika tydlig. Kontoförda finansiella instrument är en im-

materiell företeelse, det är således inte fråga om några fysiska värdepapper, enligt 4 kap. 

5 § LKF får några aktiebrev nämligen inte utfärdas för kontoförda finansiella instrument 

och det blir därför konstlat att tala om ett faktiskt pantobjekt. Wallin-Norman anser i 

linje med Millqvist att det är meningslöst att skilja mellan panträtten och panten. Det 

enda som enligt henne kan bli föremål för disposition är panträtten.58 Hon diskuterar 

emellertid enbart immateriell egendom. Jag anser att både Millqvist och Wallin-Norman 

har rätt i att en strikt åtskillnad mellan panträtt och pant inte är påkallad. Det går visser-

ligen att tala om såväl panträtt som pant när man diskuterar kontoförda finansiella in-

strument men registreringar på avstämningskontona gör att dessa i praktiken är svåra att 

skilja åt.  

 

3.5.2 Innebörden av regeln om återpantsättning i LHFI 

Det anges uttryckligen i 3 kap. 3 § första stycket andra meningen LHFI att stadgandet 

tar sikte på återpantsättning, däremot är det mindre klart hur meningen ska förstås. I 

andra meningen stadgas: ”För återpantsättning eller överlåtelse på annat sätt fordras så-

dant avtal som anges i 1 § första stycket.” Det är inte helt klart vad som menas med ”på 

annat sätt”. Läst tillsammans med första meningen kan formuleringen tänkas syfta på en 

återpantsättning av panträtten skild från fordran som de finansiella instrumenten utgör 

                                                
57 Millqvist i JT 2005/06 s. 453 (s. 460). Jfr dock Millqvist, Ursäkta röran, s. 380, ”själva till-
gången”. 
58 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 166 f. 
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säkerhet för. En annan tolkning är att andra meningen i själva verket tar sikte på pant-

sättning av panten. Vid genomförandet av säkerhetsdirektivet i svensk rätt diskuterades 

regelns innebörd i lagrådet som tolkade andra meningen såsom avseende pantsättning 

av själva panten. Det föreslogs också att det i lagtexten uttryckligen skulle anges att det 

är återpantsättning och överlåtelse av panten som avses.59 Någon sådan ändring genom-

fördes dock aldrig, istället lämnades första stycket oförändrat, med undantag för ett till-

lägg av orden ”första stycket” i slutet på andra meningen.   

 Ett värdepappersinstitut som har fått finansiella instrument som pant kan fritt för-

foga över den fordran institutet har mot pantsättaren och även över den till fordran hö-

rande panträtten. Värdepappersinstitutet är ägare till både fordran och panträtten. Ge-

nom panträtten ges panthavaren en rätt att hålla inne den pantsatta egendomen till sä-

kerhet för sin fordran på pantsättaren. Om pantsättaren skulle vara oförmögen att upp-

fylla sina förpliktelser enligt avtalet kan panthavaren realisera panten för täckandet av 

sin fordran. Värdepappersinstitutet är däremot inte ägare till de finansiella instrumenten 

det har erhållit som säkerhet. Som ovan nämnts finns kontoförda finansiella instrument 

inte i fysisk form utan existerar bara i form av registreringar i ett avstämningsregister. 

Säkerhetsställaren står kvar som ägare till de finansiella instrumenten även efter att sä-

kerhetstagaren registrerats som panthavare på pantkontot. Säkerhetstagaren anses aldrig 

kunna förfoga över mer än sin panträtt och någon pantegendom i egentlig mening är det 

inte fråga om. I fråga om kontoförda finansiella instrument är det således svårt att se hur 

panthavaren ska kunna förfoga över säkerheten på annat sätt än genom att förfoga över 

sin panträtt. 

 Det har dock i rättslitteraturen antagits att en pantsättning av panträtten skild från 

fordran inte torde vara praktiskt möjlig eller i alla fall meningslös.60 Panthavarens reali-

sation av panten måste innebära att också avräkning på den tillhöriga fordran kan ske. 

Annars hamnar pantsättaren i en oönskad position då denne går miste om sina pantsatta 

finansiella instrument utan att skuldens storlek minskar i motsvarande mån. En förvär-

vare av enbart en panträtt kommer därför inte kunna realisera panträtten och samtidigt 

åstadkomma en minskning av den fordran som panten avser säkra. På samma sätt ham-

nar en innehavare av en fordran skild från panträtten i ett oönskat läge eftersom denne 

då får en fordran utan säkerhet. En realisation av enbart panträtten borde heller inte vara 

                                                
59 Prop. 2004/05:30 s. 125. 
60 Se Myrdal, Återpantsättning, s. 195 och Lindskog i JT 2007/08 s. 843 (s. 863). Jfr Lennander, 
Panthavares skyldigheter, s. 153 ff. 
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praktiskt möjlig om inte den som panträtten blivit pantsatt till också har en rätt till en 

pant. Realisationsrätten kan således sägas vara villkorad av den pantsäkrade fordring-

en.61 Eftersom pantsättaren fortsatt är ägare till de finansiella instrumenten och en inne-

havare av enbart panträtten inte har någon gentemot pantsättaren ovillkorlig rätt att rea-

lisera panten och tillgodogöra sig dess värde, får en pantsättning av enbart panträtten 

anses sakna mening. Det sagda talar emot att uttrycket ”på annat sätt” i paragrafens 

andra mening avser pantsättning av panträtten. En panträtt skild från både fordran och 

pantegendomen innebär att en återpanthavare som erhåller den nakna panträtten som 

pant varken kan göra anspråk på fordran – eftersom denna antingen finns kvar hos pant-

havaren eller har blivit pantsatt till någon annan – eller pantegendomen som antagligen 

finns kvar hos panthavaren. 

 Det har länge ansetts föreligga ett behov av att kunna pantsätta finansiella instru-

ment separat från den fordran som de utgör pant för. En sådan möjlighet fanns redan i 

1919 års förfogandelag och tog sikte på pantsättning av fondpapper. Det är därför tänk-

bart att det som avses med pantsättning ”på annat sätt” är en pantsättning av pantegen-

domen skild från fordran. En sådan tolkning skulle innebära att förfoganden enligt 

3 kap. 3 § första stycket första meningen LHFI tar sikte på pantsättning av panthavaren 

tillhöriga rätter, dennes fordran mot pantsättaren och panträtten. Andra meningen tar 

däremot sikte på förfoganden över den ställda säkerheten skild från fordran. Om man 

accepterar denna tolkning innebär förfoganden enligt första stycket andra meningen att 

panthavaren förfogar över egendom som denne inte är ägare till.  

 För att panthavaren ska kunna pantsätta sin fordran på pantsättaren krävs inget sam-

tycke från pantsättaren. Detta överensstämmer med vad som gäller vid överlåtelse av 

skuldebrev i allmänhet. Däremot är i analogi med 31 § första stycket lagen (1936:81) 

om skuldebrev (SkbrL) en underrättelse till A nödvändig för att C ska kunna uppnå sak-

rättsligt skydd mot B:s borgenärer. Något särskilt sakrättsligt moment behöver inte vid-

tas för att C också ska få sakrättsligt skydd till den till fordringen hörande panträtten.62 

Om panthavaren däremot vill förfoga över den ställda säkerheten skild från fordran kan 

man fråga sig hur det överhuvudtaget kan vara möjligt att förfoga över finansiella ins-

trument som man inte är ägare till.  

                                                
61 Myrdal i JT 2008/09 s. 30 (s. 39 f.). 
62 Se Walin m.fl., Panträtt, s. 141, Håstad, Sakrätt, s. 298 och Myrdal i JT 2008/09 s. 30 (s. 57). 
Jfr Lennander, Panthavares skyldigheter, s. 156 och Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 217 och 402, 
båda två menar att det krävs ett särskilt sakrättsligt moment för att erhålla sakrättsligt skydd 
även till panträtten. 
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 I rättslitteraturen har både Myrdal och Lindqvist försökt förklara ett sådant förfo-

gande med att A pantsätter sin egendom till C till förmån för B och transaktionen ge-

nomförs med B som ombud för A, en s.k. tredjemanspant.63 Deras tolkning är inte helt 

orimlig men är samtidigt ett exempel på likställande av kontoförda värdepapper med 

fysiska värdepapper.  

 Kontoförda finansiella instrument är som ovan nämnts immateriell egendom, det är 

således inte möjligt att förfoga över dem i egentlig mening. Av den anledningen är kon-

toförda finansiella instrument till skillnad från aktiebrev också omöjliga att tradera. Det 

sakrättsliga momentet vid pantsättning av kontoförda finansiella instrument utgörs istäl-

let av registrering. Varje part i kedjan har en rätt till de som säkerhet ställda finansiella 

instrumenten. Dessa rättigheter skiljer sig från varandra. Panthavaren har en panträtt, 

när panthavaren återpantsätter panten får återpanthavaren en egen rätt till säkerheten, en 

återpanträtt. Återpanthavarens återpanträtt anknyter till panthavarens panträtt genom att 

det pantordningsnummer som återpanthavaren får hänvisar till panthavarens pantord-

ningsnummer. Dessa förhållanden framgår av registreringar på pantkontot hos Euro-

clear som vidtas av respektive parts KI. Pantsättaren tillika ägaren står kvar som regi-

strerad ägare på kontot efter återpantsättningen. Det innebär att pantsättaren har kvar de 

rättigheter som endast tillkommer en ägare av värdepapperen, t.ex. rätten att rösta på en 

bolagsstämma som enligt 5 kap. 13 § ABL tillkommer den som har registrerats som ak-

tieägare på ett avstämningskonto. Jag menar därför att pantsättarens äganderätt inte ut-

släcks i och med panthavarens förfogande. 

 Enligt min mening är det rimligt att tolka första stycket andra meningen som avse-

ende återpantsättning av själva pantegendomen skild från fordran. En sådan tolkning 

ligger i linje med de krav som ställs upp i säkerhetsdirektivet, som tillförsäkrar säker-

hetstagaren en rätt att förfoga över den ställda säkerheten som ägare. Eftersom pantsät-

taren står kvar som registrerad ägare på kontot kan förfogandet dock sägas ske med för-

behåll för dennes rätt. Tolkningen ligger också i linje med den ordning som gällde innan 

tillkomsten av LHFI. Med hänsyn till likheten i utformningen av lagtexten är det därför 

enligt min mening inte möjligt att bilda sig en korrekt uppfattning om gällande rätt utan 

att titta på de gamla förfogandelagarna.64  

 Paragrafens första stycke har en utformning som liknar motsvarande bestämmelser i 

de gamla förfogandelagarna från 1919 och 1979. I 1919 års lag talades det om återpant-
                                                
63 Myrdal, Återpantsättning, s. 175, Lindqvist i JT 2007/08 s. 843 (s. 855 och 861). 
64 De relevanta paragraferna i de gamla förfogandelagarna finns återgivna i avsnitt 3.4 ovan. 
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sättning av fondpapper, alltså själva panten. Denna formulering togs bort vid införandet 

av 1979 års förfogandelag. Istället antogs en lydelse som var väldigt lik den som finns i 

3 kap. 3 § första stycket LHFI i dag. En av anledningarna till att lagrådet, i samband 

med genomförandet av säkerhetsdirektivet i svensk rätt, valde att tolka andra meningen 

såsom avseende pantsättning av själva panten var just bestämmelsen i 1919 års förfo-

gandelag. En annan anledning var att man ansåg att en pantsättning av panträtten skild 

från pantfordran är meningslös och att andra meningen därför borde anses ta sikte på en 

återpantsättning och överlåtelse av pantegendomen d.v.s. de pantsatta finansiella instru-

menten.65 I och med införandet av 1979 års förfogandelag gjordes två viktiga ändringar 

i förhållande till den gamla förfogandelagen. Istället för pantsättning av fondpapper 

ändrades paragrafens lydelse till att avse pantsättning av panträtten och förbudet för 

panthavaren att sätta ut fondpapperen till annan byttes ut mot ett förbud mot ”återpant-

sättning eller överlåtelse på annat sätt”. Den i dag gällande lydelsen i 3 kap. 3 § LHFI 

har således sitt ursprung i den före införandet av LHFI gällande förfogandelagen. 

 Den utredning vars arbete ledde fram till 1919 års förfogandelag hade ursprungligen 

fått instruktioner från regeringen att ändra i 10 kap. 6 § HB. Avsikten var att begränsa 

panthavarens rätt att förfoga över panten. Man valde dock att istället lägga fram ett för-

slag till en särskild lag, några ändringar vidtogs aldrig i 10 kap. 6 § HB.66 När en ny ut-

redning dryga 55 år senare fick i uppdrag att se över fondkommissionslagstiftningen, 

lades ett förslag till ny förfogandelag fram. 1979 års förfogandelag ersatte den gamla 

förfogandelagen. De ändringar som gjordes synes endast ha varit av redaktionell karak-

tär och någon ändring i sak torde inte varit avsedd.67  

 Det saknas en motivering i lagförarbetena till varför formuleringen panträtt valts i 

lagtexten, saken diskuteras överhuvudtaget inte i vare sig betänkandet eller propositio-

nen. I propositionen sägs: ”I förarbetena till [1919 års förfogandelag] talas visserligen 

endast om återbelåning av pantsatta fondpapper. Uttrycket ’sätta ut’ används emellertid 

också i 10 kap. 6 § [HB] och har tolkats så att därmed avses såväl återpantsättning som 

överlåtelse av panträtten till pantsatta fondpapper. De skyddssynpunkter som ligger till 

grund för bestämmelserna är desamma vid återpantsättning och överlåtelse.” Syftet med 

ändringarna var således att uppnå bättre överensstämmelse med regeln i HB och att det 

av lagen tydligare skulle framgå att såväl återpantsättning som överlåtelse omfattas. Det 

                                                
65 Prop. 2004/05:30 s. 125. 
66 NJA II 1919, s. 702 och 704. 
67 Se SOU 1976:54 s. 180 och prop. 1978/79:9 s. 202 f.  
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förefaller dock märkligt att utredningen väljer att uttrycka sig det här sättet då det i 

10 kap. 6 § HB talas om pantsättning av ”panten” och inte om pantsättning av panträt-

ten. Bestämmelsen har också i doktrin, åtminstone av vissa författare, ansetts ta sikte på 

återpantsättning av just panten.68  

 Det är möjligt att lagstiftaren med ovan nämnda uttryck egentligen syftat på en pant-

sättning av panten. Men varför har då ordet panträtt används? En förklaring till detta 

kan ligga i en för modern tid felaktig men för den tiden bruklig terminologi. Myrdal an-

för i sin ingående analys av återpantsättning och pantbegreppet i svensk rätt, att ordet 

pant av vissa författare ibland har använts som beteckning för den panträtt som belastar 

pantegendomen.69 Det är alltså möjligt att ”pant” i 10 kap. 6 § HB har tolkats som syf-

tande på panträtten. I linje härmed kan ”[p]antsatta fondpapper” i 1919 års förfogande-

lag ha tolkats som att det är panträtten till pantegendomen som avses. En ändring av pa-

ragrafens ordalydelse från pantsatta fondpapper, alltså själva panten, till panträtt kan 

därför ha varit omedveten. Ytterligare en möjlig förklaring är att lagstiftaren vid ut-

formningen av lagtexten med ”återpantsättning eller överlåtelse på annat sätt” avsett två 

separata förfoganden. Återpantsättning kan då tänkas syfta på en pantsättning av själva 

panten medan ”överlåtelse” och ”på annat sätt” lästa tillsammans syftar på en överlå-

telse av panträtten skild från fordran. Valet av termen panträtt i det här avseendet kan 

förklaras med att överlåtelse av panten inte är tillåtet annat än vid pantrealisation.70 Det 

är normalt inte tillåtet att sälja något som man inte är ägare till. 

 Den nya bestämmelsen i 3 kap. 3 § LHFI ersatte 4 § i 1979 års förfogandelag utan 

att ett klargörande uttalande om hur återpantsättning ska förstås gjordes. Till sin ordaly-

delse är 3 kap. 3 § första stycket LHFI väldigt lik 4 § i 1979 års förfogandelag. Med 

hänsyn till den diskussion som förts ovan om innebörden av återpantsättning i de gamla 

förfogandelagarna och de skäl som talar emot att pantsätta en panträtt skild från den 

fordran den avser att säkra, anser jag att övervägande skäl talar för att tolka uttrycket 

”på annat sätt” i 3 kap. 3 § första stycket andra meningen LHFI som att det är en pant-

sättning av panten som avses. Här kan också påpekas att det redan innan tillkomsten av 

1919 års förfogandelag var känt att pantsatta fondpapper i stor utsträckning återbelåna-

des skilda från den fordran som de avsåg säkra och ett behov av skyddslagstiftning an-

                                                
68 Se Myrdal, Återpantsättning, s. 525, Håstad, Sakrätt, s. 299, åsikten är dock inte oemotsagd. 
Se även prop. 1990/91:142 s. 149 och diskussionen i avsnitt 3.5.1 ovan. 
69 Myrdal, Återpantsättning, s. 171 not 630 med hänvisning till s. 147. 
70 Myrdal, Återpantsättning, s. 171 not 628. 
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sågs föreligga.71 Skyddsbestämmelser infördes i form av 1919 års förfogandelag som, i 

linje med vad som ovan sagts, förbjöd återpantsättning av pantsatta fondpapper såvida 

om detta inte avtalats i en särskilt för ändamålet upprättad skriftlig handling. Hur kan 

detta synsätt då tillämpas på kontoförda finansiella instrument som är en immateriell 

företeelse?   

 Varken ägarens eller panthavarens rätt till instrumenten utgörs av ett fysiskt innehav. 

Ägarens rätt till de finansiella instrumenten som finns krediterade på kontot består av ett 

krav mot kontohållaren Euroclear, en kontorätt. Begreppet kontorätt har lanserats av 

Karin Wallin-Norman, hon skiljer mellan kontoförda finansiella instrument och rätten 

till kontoförda finansiella instrument. Eftersom kontoförda finansiella instrument inte 

existerar i fysisk form kan man enligt henne inte tala om ett objekt och därför inte heller 

om någon pantegendom i egentlig mening. Den rättighet som varje rättighetsinnehavare 

har, vare sig det är en äganderätt, panträtt eller en återpanträtt framgår av registreringar 

på avstämningskontot.72 Hon laborerar överhuvudtaget inte med frågor om den rätta in-

nebörden av återpantsättning. En sådan diskussion hör enligt henne hemma i det hon 

kallar för den fysiska modellen och bidrar till att skapa oklarhet.73  

 Såsom ovan framhållits är skillnaden mellan en panträtt och själva panten inte lika 

påtaglig när det rör sig om kontoförda finansiella instrument. Wallin-Norman har därför 

rätt i att det inte är möjligt att förfoga över någon pantegendom i egentlig mening. Hen-

nes påstående om att panthavaren aldrig kan förfoga över mer än sin panträtt ligger 

emellertid inte i linje med de av mig ovan gjorda antagandena. Det finns enligt mig två 

sätt att klassificera förfarandet vid återpantsättning av kontoförda finansiella instrument.  

 Det första synsättet är att det är de finansiella instrumenten som, i enligt med vad 

som har antagits ovan, är föremål för pantsättning. Skillnaden mot återpantsättning av 

materiell egendom är att de olika rättigheterna hela tiden finns registrerade i ett avstäm-

ningsregister hos Euroclear, så att ägarens rätt till värdepapperen aldrig utsläcks. Ett al-

ternativt synsätt är att det – i linje med Wallin-Normans mening och i strid med den av 

mig tidigare framförda uppfattningen – är panträtten till de finansiella instrumenten som 

är föremål för pantsättning. Om man ser panträtten till värdepapperen och värdepappe-

ren i sig som samma sak eller åtminstone anser att uppdelningen dem emellan inte är 

                                                
71 Se NJA II 1919 s. 704. 
72 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 42 och 165 ff. 
73 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 216. Jfr Benjamin, Interests in Securities, s. 312 ff. 
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påkallad, som Wallin-Norman och Millqvist verkar göra,74 blir en sådan uppdelning inte 

heller nödvändig att göra. Att försöka förhålla sig till rättskällorna och utifrån dessa be-

skriva förfarandet vid återpantsättning av kontoförda finansiella instrument är inte lätt, 

speciellt med tanke på att den gällande ordningen har sitt ursprung i snart 100 år gamla 

regler. Om man däremot ska försöka definiera återpantsättning utifrån gällande rätt är 

det enligt min mening mest rimligt att se det som att 3 kap. 3 § första stycket andra me-

ningen LHFI tar sikte på en pantsättning av de som säkerhet lämnade finansiella instru-

menten.  

 

3.6 Sammanfattning och slutsatser 
Bestämmelserna i LHFI är näringsrättsliga med stöd i ett uttryckligt uttalande härom i 

lagens förarbeten. Oaktat detta har det i rättslitteraturen anförts att de ändå kan ha en 

viss påverkan på den civilrättsliga hanteringen. Med hänsyn till att lagen inte innehåller 

en ogiltighetsregel har jag dock antagit att reglerna inte har civilrättslig giltighet.  

 Återpantsättning har varit föremål för en omfattande diskussion i rättslitteraturen 

utan att den exakta innebörden av institutet har kunnat fastställas. En åtskillnad mellan 

pant och panträtt är svår att göra för kontoförda finansiella instrument. Det har att göra 

med att det inte finns några fysiska värdepapper, såväl panten som panträtten kommer 

istället till uttryck genom registreringar på ett avstämningskonto. Trots detta anser jag 

att det i fråga om finansiella instrument går skilja äganderätten, panträtten och återpant-

rätten, d.v.s. den individuella rätt som varje rättighetsinnehavare har till de finansiella 

instrumenten, från panten. Skillnaden mellan en rätt till det finansiella instrumentet och 

instrumentet i sig är dock inte tydlig.  

 Det anses vara oklart huruvida 3 kap. 3 § LHFI tar sikte på en pantsättning av pant-

rätten eller panten. I första stycket regleras förutsättningarna för återpantsättning och 

överlåtelse av pantsatta finansiella instrument. Enligt första stycket första meningen får 

en panträtt bara pantsättas tillsammans med den fordran som den avser att säkra. Åter-

pantsättning eller överlåtelse ”på annat sätt” enligt andra meningen har jag tolkat som 

att det är en överlåtelse av de finansiella instrumenten som avses, alltså själva panten. 

Om man ser till de kontoförda instrumentens immateriella karaktär är det dock svårt att 

tala om en pant i egentlig mening.  

                                                
74 Se Wallin-Norman, Kontorätt, s. 216 och Millqvist i JT 2005/06 s. 453 (s. 460). 
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 Olika författare har försökt förklara förfarandet vid återpantsättning på olika sätt. 

Myrdal och Lindqvist menar att återpantsättning närmast kan liknas vid en tredjeman-

pant d.v.s. att panthavaren när denne återpantsätter säkerheten, agerar som ombud för 

pantsättaren. Enligt Wallin-Norman existerar pantsättarens äganderätt, panthavarens 

panträtt och återpanthavarens återpanträtt endast i form av registreringar på ett avstäm-

ningskonto och ingen av dem kan någonsin förfoga över mer än sin egen rätt. Jag håller 

med Wallin-Norman om att det inte är nödvändigt att laborera med sådana konstruk-

tioner som tredjemanspant för att kunna förklara återpantsättning, däremot håller jag 

inte med henne i hennes slutsatser om föremålet för återpantsättning. Wallin-Norman 

skiljer inte mellan panträtt och pant som andra författare gör men anser likväl att det är 

panthavarens panträtt som är föremål för pantsättning. Såsom jag tolkar detta menar hon 

emellertid inte panträtt i traditionell mening utan istället panthavarens rätt till de finan-

siella instrumenten som framgår av registreringar på kontot. Vid en återpantsättning ut-

släcks dock inte panthavarens rätt, återpanthavaren registreras på kontot och får en åter-

panträtt som hänvisar till panthavarens rätt. Enligt min mening rör det sig därför om en 

pantsättning av panten, någon pant i egentlig mening är det dock inte tal om och skilje-

linjen mellan pant och panträtt är som sagt inte tydlig.  

 Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att återpantsätta finansiella instrument an-

tingen tillsammans med den fordran som de utgör säkerhet för eller utan. En återpant-

sättning av de finansiella instrumenten skilda från fordran innebär att instrumenten pant-

sätts av panthavaren i ett annat skuldförhållande.  
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4 Pantsättarens krav mot panthavaren 

4.1 Inledning 
Vid pantsättning av lös egendom är utgångspunkten att såväl pantsättaren som pantha-

varen har ett sakrättsligt skydd i händelse av motpartens insolvens. Tillkomsten av sä-

kerhetsdirektivet har emellertid givit upphov till en del oklarheter kring vad som gäller i 

detta avseende. I förevarande kapitel diskuteras pantsättarens skydd i panthavarens kon-

kurs.  

 

4.2 Förfoganderätten enligt säkerhetsdirektivet 
I artikel 5.2 i säkerhetsdirektivet anges att en säkerhetstagare som förfogat över säker-

heten är skyldig att senast på förfallodagen överföra en likvärdig säkerhet till säkerhets-

ställaren. Innebörden av vad som avses med att säkerheten ska överföras är oklar. Frå-

gan har framförallt betydelse för säkerhetsställarens separationsrätt och för frågan om 

säkerhetsställarens skydd mot återvinning av den likvärdiga säkerheten till säkerhetsta-

garens konkursbo.  

 Innebörden av bestämmelsen har varit föremål för diskussion i rättslitteraturen. Myr-

dal är en av de författare som har diskuterat artikel 5.2. Han frågar sig först vem det är 

bestämmelsen avser att skydda, säkerhetsställaren eller säkerhetstagaren. Därefter kon-

staterar han att äganderätten övergår till säkerhetstagaren när denne förfogar över säker-

heten oavsett om säkerheten har överlåtits eller pantsatts. Han framhåller att separa-

tionsrätt för säkerhetsställaren bör föreligga fram till säkerhetstagarens förfogande över 

säkerheten och tycks mena att separationsrätten därefter går förlorad.75 Myrdal verkar i 

sin tolkning stödja sig på direktivets ovan angivna definition av förfoganderätt. En så-

dan ordalydelsetolkning är i och för sig korrekt. Vilken innebörd en sådan tolkning får 

för säkerhetställarens sakrättsliga skydd diskuteras mer ingående nedan. Även Wallin-

Norman har diskuterat bestämmelsens innebörd men ur ett något annorlunda perspektiv. 

Hennes utgångspunkt är att det som är avgörande för parternas sakrättsliga skydd är de 

förhållanden som finns registrerade på kontot vid säkerhetstagarens konkurs.76 Wallin-

Norman tar upp bestämmelsen i anslutning till en diskussion om säkerhetsöverlåtelse. 

Det kan förefalla något konstigt med tanke på att artikel 5 enligt definitionen av avtal 

                                                
75 Myrdal, Återpantsättning, s. 494 ff. 
76 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 218. 
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om finansiell säkerhet i artikel 2.1 c) uttryckligen tar sikte på pantavtal, medan avtal om 

finansiell äganderättsöverföring i artikel 2.1 b) som i den svenska texten ansetts öve-

rensstämma med definitionen av säkerhetsöverlåtelse regleras i artikel 6. En förklaring 

till detta kan vara att säkerhetsställaren i ett avtal om pantsättning står kvar som regi-

strerad ägare på kontot, vid en säkerhetsöverlåtelse går äganderätten däremot över på 

säkerhetsstagaren i och med att säkerhetsställarens konto debiteras vid förfogandet. Med 

tanke på den fria förfoganderätten för säkerhetstagaren ligger det nära till hands att dis-

kutera artikel 5 i anslutning till säkerhetsöverlåtelse istället för pant. 

 I artikel 5.3 stadgas att den likvärdiga säkerhet som överförs ska omfattas av samma 

avtal om finansiell säkerhet som den första, ursprungligen ställda säkerheten och be-

handlas som om den ställts enligt detta avtal vid samma tidpunkt som den ursprungliga 

säkerheten. En generös tolkning av bestämmelsen medger säkerhetsställaren separa-

tionsrätt i ett surrogat till den ursprungligen ställda finansiella säkerheten. En sådan 

tolkning är emellertid ingalunda självklar. Oavsett vilken innebörd bestämmelsen ges 

kan den sägas tillförsäkra säkerhetsställarens ställning efter ett förfogande över den 

ställda säkerheten av säkerhetstagaren. Det borde åtminstone innebära ett skydd för sä-

kerhetsställaren i ett obligationsrättsligt hänseende. Säkerhetsställaren har alltså rätt att 

bli ersatt ur den likvärdiga säkerheten efter uppfyllandet av sina förpliktelser mot säker-

hetstagaren. Huruvida säkerhetsställaren också har rätt att separera säkerheten i hän-

delse av säkerhetstagarens konkurs är inte lika självklart. Däremot riskerar säkerhetsta-

garen återvinning av säkerheten enligt 4 kap. 12 § konkurslagen (1987:672) (KL). 

 Eftersom artikel 5 syftar till att underlätta användandet av finansiella säkerheter kan 

en strikt ordalydelsetolkning av artikeln föranleda slutsatsen att det bara är säkerhetsta-

garens rätt som skyddas. Både artikel 5.2 och artikel 5.3 skulle därför kunna ses som ett 

komplement till artikel 5.4 som avser att skydda säkerhetstagaren. Ett skydd för såväl 

säkerhetstagaren som säkerhetsställaren har emellertid ansetts ändamålsenligt. Det har 

också bedömts ligga i linje med direktivets syfte att underlätta användandet av säkerhe-

ter och undanröja hindren för en gemensam inre finansmarknad.77 En strikt ordalydelse-

tolkning är enligt min mening dessutom inte påkallad. Skyldigheten för säkerhetstaga-

ren att överföra en likvärdig säkerhet och det faktum att säkerheten ska omfattas av 

samma avtal om finansiell säkerhet som den ursprungligt ställda säkerheten talar för att 

artikel 5 ska anses skydda också säkerhetsställarens intressen. Ett skydd för säkerhets-

                                                
77 Prop. 2004/05:30 s. 42 f.  
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ställaren ger denne dessutom bättre incitament att acceptera säkerhetstagarens fria för-

foganderätt vid händelse av säkerhetstagarens insolvens.  

 På grund av rätten att förfoga över den ställda säkerheten som ägare som i säker-

hetsdirektivet garanteras säkerhetstagaren har artikel 5 både i förarbetena och i rättslitte-

raturen bedömts ta sikte på avtal om pignus irregulare och inte vanliga pantavtal.78 Sett 

till definitionen av förfoganderätt och definitionen av avtal om finansiell säkerhet i arti-

kel 2.1 kan definitionerna synas stå i kontrast till varandra. Om den fulla äganderätten 

till den finansiella säkerheten ska kvarstå hos säkerhetsställaren vid ställandet av säker-

heten kan det framstå som motsägelsefullt om säkerhetstagaren också ska tillåtas för-

foga över den ställda säkerheten ”som” ägare. I förarbetena till LHFI diskuterades om 

artikel 5 också tar sikte på återpantsättning. Säkerhetstagarens rätt att förfoga över den 

ställda säkerheten som ägare ansågs dock tala emot detta. Under arbetet med att ta fram 

direktivet användes i ett utkast formuleringen ”såsom” ägare istället för ”som” ägare, 

den tidigare skrivningen ansågs omfatta återpantsättning. Med hänsyn till detta och mot 

bakgrund av direktivets syfte att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av finansiella sä-

kerheter drogs i förarbetena slutsatsen att artikel 5 borde omfatta även återpantsätt-

ning.79  

 Det kan verka konstigt att lagstiftaren drar slutsatsen att artikel 5 inte tar sikte på 

pantavtal men ändå konstaterar att den bör omfatta förfoganden genom återpantsättning. 

Artikel 5 tar otvivelaktigt sikte på förfoganden över säkerheten i flera led men vad me-

nas egentligen med att den omfattar både pignus irregulare och återpantsättning? En 

möjlig förklaring är att säkerhetstagaren kan välja om denne vill förfoga över säkerhe-

ten som ägare eller återpantsätta den i sedvanlig ordning. Om parterna avtalat om en 

förfoganderätt borde dock säkerhetstagaren alltid ha ett intresse av att utnyttja den rät-

ten. Även om säkerhetstagaren väljer att inte utnyttja sin förfoganderätt anses redan ett 

medgivande till förfogande i avtalet mellan parterna innebära att avtalet är att betrakta 

som ett avtal om pignus irregulare. Frågan huruvida den rätt som ges säkerhetstagaren 

att förfoga över en mottagen säkerhet ska karakteriseras som en återpantsättning eller ett 

avtal om pignus irregulare är av betydelse för säkerhetsställarens ställning vid insolvens 

hos säkerhetstagaren. Säkerhetsställarens separationsrätt kan analyseras utifrån fyra 

tänkbara scenarion, dessa diskuteras närmare i nästa avsnitt. Med hänsyn till den oklara 
                                                
78 Ds 2003:38 s. 63, prop. 2004/05:30 s. 42. Se även Johansson, Property Rights in Investment 
Securities, s. 112 och Myrdal, Återpantsättning, s. 496 f. Pignus irregulare betyder ungefär icke 
reguljär eller oegentlig pant. 
79 Prop. 2004/05:30 s. 44. 
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innebörden av säkerhetstagarens skyldighet att enligt artikel 5.2 överföra en likvärdig 

säkerhet för att ersätta den ursprungliga säkerheten är det dessutom motiverat att analy-

sera säkerhetsställarens rätt utifrån flera tänkbara scenarion. För att underlätta överskåd-

ligheten kommer jag i det följande på vissa ställen använda beteckningarna A, B och C 

för de inblandade parterna. Säkerhetsställaren kallas därmed för A, säkerhetstagaren för 

B och den aktör till vilken säkerhetstagaren pantsätter den finansiella säkerheten för C. 

 

4.3 Pantsättarens separationsrätt hos panthavaren 

4.3.1 Panthavaren har inte förfogat över säkerheten 

I ett pantavtal har både pantsättaren och panthavaren ett sakrättsligt skydd enligt svensk 

rätt. Pantsättaren har med stöd av sin äganderätt till objektet rätt att separera detta i en 

konkurs och panthavaren är skyddad då denne har rätt att realisera egendomen för sitt 

anspråk mot pantsättaren. Pantsättaren torde dock enbart kunna hävda bättre rätt till ob-

jektet om det kan identifieras hos panthavaren. Situationen kompliceras av att B enligt 

säkerhetsdirektivet ges en rätt att förfoga över säkerheten som ägare. I propositionen till 

LHFI stadgas att A ”torde” ha separationsrätt till säkerheten med stöd av sin äganderätt 

om B ännu inte förfogat över den enligt avtalet. A:s separationsrätt anges vara beroende 

av om säkerheten kan identifieras och inte har sammanblandats med säkerhetstagarens 

övriga egendom.80 För det fall att B inte har förfogat över den finansiella säkerheten och 

säkerställandet är att betrakta som ett pantavtal borde alltså A ha separationsrätt till den 

ställda säkerheten. 

 Den omständigheten att artikel 5 uttryckligen tar sikte på avtal där äganderätten till 

den överlämnade säkerheten stannar hos A talar för att medge denne separationsrätt, 

förutsatt att de ovan angivna förutsättningarna är uppfyllda. Däremot gör det faktum att 

B får förfoga över säkerheten som ägare att separationsrätten kan ifrågasättas. I litteratu-

ren har framförallt Undén uttalat sig till stöd för att medge en pantsättare separationsrätt 

i en panthavares konkurs även om panthavaren fått rätt att fritt förfoga över säkerheten 

fram till dess att förfoganderätten utnyttjas. Undéns uttalande tar specifikt sikte på för-

foganden över värdepapper och har sedermera återgivits av flera andra författare.81 

                                                
80 Prop. 2004/05:30 s. 53. 
81 Se Undén, Svensk sakrätt I, s. 172, Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 439, Hessler, Allmän sakrätt, 
s. 156 f., Karlgren, Ändamålsbestämmelse och stiftelse, s. 74, Walin, Separationsrätt, s. 58 f. 
och Myrdal, Återpantsättning, s. 503 ff. Jfr Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 155 ff. 
Håstad är kritisk till att separationsrätt föreligger i ett sådant fall. 
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Trots detta ansågs det länge vara oklart vad som gäller i detta avseende. Undéns utta-

lande har numera slagits fast av HD i NJA 2009 s. 79, i ett mål som gällde medgivande 

till förfogande i ett leasingavtal. Ett finansbolag hade till en återförsäljare av husvagnar 

och husbilar leasat två stycken fordon som av återförsäljaren kom att användas som de-

monstrationsfordon. Efter att återförsäljaren försatts i konkurs hävdade konkursboet 

bättre rätt till fordonen med stöd i att separationsrätt saknades för finansbolaget på 

grund av ett förfogandemedgivande. Domstolen avvisade konkursboets talan och med-

gav finansbolaget separationsrätt till fordonen. Ett förfogandemedgivande, vare sig ett 

konkludent eller uttryckligt, ansågs inte förta leasegivarens separationsrätt. Den rätts-

princip som domstolen stödde sitt resonemang på kommer till uttryck i 23 § första 

stycket kommissionslagen (2009:865) (KommL).82 Där stadgas att en kommittent för-

blir ägare till egendom som överlämnats till en kommissionär till dess att kommissionä-

ren förfogar över egendomen. Bestämmelsen ansågs ge uttryck för en grundläggande 

princip tillämplig på situationer där någon besitter någon annans egendom med fri för-

foganderätt utan att ha laga fång till den. 

 Som ett exempel på situationer då separationsrätten inte går förlorad trots ett förfo-

gandemedgivande anförde domstolen, med hänvisning till Undéns ovan nämnda utta-

lande, följande: ”Sålunda har det i den juridiska litteraturen uttalats att, om en pantha-

vare fått fri förfoganderätt över panten (s.k. pignus irregulare), pantsättaren ändå behål-

ler äganderätten och har separationsrätt i panthavarens konkurs tills förfoganderätten 

utnyttjats.” Redan innan avgörandet ansågs den rättsprincip som kommer till uttryck i 

KommL ge stöd åt att ett förfogandemedgivande inte förtar separationsrätten vid ett av-

tal om pignus irregulare.83 Genom 2009 års fall får HD anses ha bekräftat riktigheten i 

Undéns uttalande. 

 HD anförde dessutom att frågan om vilken rättsverkan som följer med ett förfogan-

demedgivande har stor betydelse även i andra rättsförhållanden än leasing, ”t.ex. när 

aktieägare med eller utan pantsättning (s.k. depositum irregulare) har gett sin fondför-

valtare fri förfoganderätt (aktielånerätt)”. Uttalandet tar sikte på det förfarande som bru-

kar kallas värdepapperslån eller med ett annat ord aktielån. Förfarandet innebär att en 

aktieägare lånar ut sina aktier till en specifik låntagare. Värdepapperslån avser i regel 

förvaltarregistrerade värdepapper och sker enligt standardavtal som utvecklats på mark-

                                                
82 Målet avgjordes innan tillkomsten av nya kommissionslagen, i avgörandet hänvisas därför till 
53 § första stycket i gamla kommissionslagen (1914:45) som gav uttryck för samma princip.  
83 Se Myrdal, Återpantsättning, s. 503 och Undéns uttalande ovan. 
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naden. Utlånaren ger sin förvaltare rätt att låna värdepapperen för egen räkning eller för 

vidare utlåning till någon annan.84 Förfogandet kräver att parterna ingår ett särskilt för 

ändamålet upprättat, skriftligt avtal enligt 3 kap. 1 § första stycket LHFI. Av 3 kap. 1 § 

andra stycket LHFI följer att något avtal inte behövs om ägaren av det finansiella ins-

trumentet också är ett företag under tillsyn av FI, d.v.s. en annan fondförvaltare eller ett 

annat tillståndspliktigt företag som erbjuder finansiella tjänster. Om förvaltaren inte 

själv lånar värdepapperen utan istället medverkar till ett avtal mellan två parter som 

båda står under tillsyn av FI behövs inte heller något avtal. Vid värdepapperslån avhän-

der sig utlånaren äganderätten till värdepapperen under lånetiden och förvärvar sedan 

tillbaka dessa när lånet är återbetalt. Rent praktiskt går det till så att utlånarens konto 

debiteras vid utlåningen och låntagarens konto krediteras, när lånet går tillbaka debite-

ras låntagarens konto och utlånarens konto återkrediteras.85    

 Tillämpad på värdepapperslån borde den princip som slagits fast av HD i 2009 års 

fall innebära att en ägare av värdepapper som medger sin förvaltare en rätt att fritt för-

foga över innehavet på sitt konto inte automatiskt går miste om sin separationsrätt som 

en följd av förfogandemedgivandet. Ägaren av de finansiella instrumenten förblir ägare 

till dessa till dess att förvaltaren förfogar över dem och äganderätten därmed övergår på 

förvaltaren själv, om denne lånar värdepapperen för egen räkning, eller på en annan ak-

tör om förvaltaren är med och medverkar till ett avtal mellan ägaren av de finansiella 

instrumenten och en tredje man. Ägaren av de finansiella instrumenten är obligations-

rättsligt även innehavare av dessa men eftersom värdepapperen finns på ett konto hos 

förvaltaren blir det i det här sammanhanget mer tydligt vem det är som åsyftas om man 

istället talar om ägaren. Värdepapperslån kan närmast liknas vid en säkerhetsöverlåtelse 

i det avseendet att kontot med de finansiella instrumenten i båda fallen debiteras. Det 

ligger således närmare till hands att tala om en överföring av säkerheten. Skillnaden mot 

ett pantavtal är att ägaren aldrig avregistreras från kontot när de finansiella instrumenten 

pantsätts. Rent obligationsrättsligt innebär förfogandet heller inte att ägaren går miste 

om sin äganderätt vid en pantsättning av egendomen. Om ett förfogandemedgivande vid 

värdepapperslån inte förtar ägarens separationsrätt fram till dess att förfogandet sker, 

borde samma princip rimligtvis även gälla vid pantsättning. 

 Som ovan nämnts förutsätter svensk rätt att de finansiella instrumenten går att iden-

tifiera hos panthavaren och att dessa inte har sammanblandats med panthavarens egen-
                                                
84 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 199 f. 
85 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 199. 
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dom. I förarbetena till LHFI anges att separationsrätt till de finansiella instrumenten in-

nan ett förfogande har skett bl.a. kan uppkomma med stöd av en analog tillämpning av 

lagen (1944:181) om redovisningsmedel (RedovL).86 Den formulering som används i 

detta avseende tyder på att separationsrätt utanför ramarna för RedovL borde vara möj-

lig. Alltså utesluts inte att separationsrätt kan vara möjlig även i andra fall.87 En analog 

tillämpning av RedovL kräver att de finansiella instrumenten har mottagits för A:s räk-

ning med redovisningsskyldighet samt att de hålls avskilda från B:s egna finansiella ins-

trument av samma slag. Med hänsyn till det ovan anförda gäller detta även om B i ett 

avtal har tillåtits förfoga över säkerheten. Lagmotiven ger uttryck för samma mening.88 

Kravet på att egendomen hålls avskild torde i praktiken inte vara ett problem att upp-

fylla. De kontoföringsåtgärder som vidtas för parternas räkning av deras KI fyller näm-

ligen flera syften. Vp-kontona hos Euroclear har framförallt en förvaringsfunktion även 

om det inte är fråga om förvar i fysisk mening. En annan viktig funktion är identifie-

ringsfunktionen. Genom registreringsåtgärderna blir det möjligt att fastställa exakt vilka 

finansiella instrument som finns registrerade på kontot, deras antal, uppgifter om ägaren 

och eventuella panträtter. Det här följer av 4 kap. 17 § LKF där det stadgas att ett av-

stämningskonto ska innehålla bl.a. uppgifter om ägaren, panthavaren och det antal fi-

nansiella instrument av ett visst slag som kontot omfattar. 

 I sin egenskap av ägare och registrerad kontohavare har A enligt 6 kap. 1 § och 7 § 

LKF ensam förfoganderätt över de finansiella instrumenten som finns registrerade på 

kontot. Det innebär att A har rätt att pantsätta hela eller delar av sitt innehav. När A 

pantsätter sina värdepapper öppnas automatiskt ett separat vp-konto, ett s.k. pantkonto, 

dit värdepapperen överförs. Rent praktiskt går det till så att A:s ägarkonto debiteras och 

pantkontot krediteras med de värdepapper som omfattas av pantsättningen. På det nya 

kontot anges att A är fortsatt ägare till värdepapperen, kontot förses också med A:s per-

sonuppgifter och med uppgifter om vilket KI som har rätt att göra registreringar på kon-

tot. Även uppgifter om panthavaren registreras på det nya kontot.89 De pantsatta värde-

papperen avskiljs således i och med anmälan om pantsättning till kontohållaren. När 

värdepapperen krediterats på ett separat pantkonto torde kravet på avskiljande enligt 

                                                
86 Ds 2003:38 s. 79, prop. 2004/05:30 s. 53. 
87 Se härvidlag NJA 1994 s. 506 där sammanblandning hade skett med en tydligt särskiljbar, 
avgränsbar del av gäldenärens totala förmögenhet. HD har emellertid i ett senare avgörande ut-
talat att rättsfallet inte ger stöd för en generell princip, se NJA 2009 s. 500.  
88 Prop. 2004/05:30 s. 53. 
89 Se Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 95 och Euroclear, Allmänna villkor, s. 50. 
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RedovL vara uppfyllt. Huruvida de finansiella instrumenten efter registrering på pant-

kontot ska anses avskilda hos panthavaren har inte diskuterats särskilt ingående i dok-

trinen. Det borde enligt min mening ha att göra med att RedovL inte uppställer något 

absolut krav på att egendomen ska hållas avskild. Separationsrätt är således möjlig även 

sedan sammanblandning skett så länge förutsättningarna i RedovL är uppfyllda. Det 

borde dock inte råda någon tvekan om att kravet på avskiljande uppnås i och med att 

värdepapperen registreras på pantkontot. Precis som vid insättning av pengar på ett 

bankkonto gör en registrering av panthavaren på pantkontot att det blir möjligt att tyd-

ligt se vem som är ägare och vem som är panthavare. Separationsrätt för pantsättaren 

kan då medges fram till förfogandet förutsatt att säkerheten mottagits med redovis-

ningsskyldighet.  

 Ytterligare en förutsättning för separationsrätt enligt RedovL är att B mottagit de 

finansiella instrumenten för A:s räkning med en skyldighet att redovisa för dem. I förar-

betena anförs att det kan diskuteras om säkerheten mottagits för säkerhetsställarens eller 

för säkerhetstagarens räkning.90 Att B ska vara redovisningsskyldig innebär att denne 

inte får behandla värdepapperen som sina egna utan är skyldig att behandla den mottag-

na säkerheten som ett främmande värde. Kravet på redovisningsskyldighet torde vidare 

innebära ett förbud för B att sammanblanda de mottagna värdepapperen med sina egna 

när denne är insolvent.91 Vad avser kravet på att egendomen ska ha mottagits med redo-

visningsskyldighet har såväl i motiven till RedovL som i rättslitteraturen uttalats att så-

dana förhållanden där egendom överlämnats till någon på kredit inte omfattas. Gräns-

dragningen mot vanliga kreditförhållanden ska göras på samma sätt som i straffstadgan-

det om förskingring i 10 kap. 1 § BrB.92 Redovisningsskyldighet kan emellertid före-

ligga för den som mottagit egendom för annans räkning utan att denne står under ett för-

skingringsansvar. Däremot borde det krävas att det finns en risk för ansvar för olovligt 

förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB.93  

 Frågan om B:s redovisningsskyldighet får anses vara av central betydelse för A:s 

separationsrätt. Om B inte skulle vara redovisningsskyldig för den mottagna säkerheten 

har A en vanlig fordran på B i händelse av insolvens hos denne och inte en redovis-

ningsfordran. Skillnaden dessa emellan är avgörande för separationsrätt till överlämnad 

                                                
90 Ds 2003:38 s. 79, prop. 2004/05:30 s. 53. 
91 Håstad, Sakrätt, s. 157. 
92 Se SOU 1943:24 s. 22 och NJA II 1944 s. 410. Jfr Håstad, Sakrätt, s. 157. 
93 Hellner, Redovisningsskyldighet i kontraktsrätten, s. 234 och 238. Jfr Walin, Separationsrätt, 
s. 97 ff. och SOU 1988:63 s. 123. 
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egendom enligt gällande svensk rätt. Inför genomförandet av säkerhetsdirektivet disku-

terades frågan om redovisningsskyldighet relativt utförligt i såväl förarbetena som i den 

rättsliga litteraturen. Den rådande uppfattningen tycks vara att B är redovisningsskyldig 

mot A för den mottagna säkerheten och att A:s rätt att separera egendomen således ska 

vara beroende av huruvida RedovL är tillämplig.94 I propositionen uttalas att A kan 

hävda separationsrätt till de finansiella instrumenten om kraven i RedovL är uppfyllda. 

Således kan separationsrätt medges bara om A:s fordran på B är att betrakta som en re-

dovisningsfordran och för att A:s fordran ska kunna betraktas som en redovisningsford-

ran måste B vara redovisningsskyldig.  

 När frågan togs upp i lagrådet gjordes bedömningen att en säkerhetsställare saknar 

separationsrätt till den ställda säkerheten eftersom ett förskingringsansvar för B inte 

torde föreligga enligt branschpraxis och att denne därför inte kan anses vara redovis-

ningsskyldig. Lagrådet ansåg att eftersom säkerhetstagaren ges en rätt att förfoga över 

säkerheten för egen räkning, kan säkerheten inte anses ha mottagits för säkerhetsställa-

rens räkning med en redovisningsskyldighet gentemot denne.95 Myrdal betvivlar också 

att redovisningsskyldighet föreligger i ett sådant fall. Han för samma resonemang som 

lagrådet i fråga om säkerhetstagarens förskingringsansvar och menar att en säkerhetsta-

gare ”inte skulle ta på sig att spekulera med försträckta finansiella instrument under så-

dant ansvar”, därför bör inte redovisningsskyldighet föreligga enligt honom.96 Påståen-

det är förvisso rimligt. Om säkerhetstagaren uttryckligen förbjuds att förfoga över sä-

kerheten, med risk för att annars göra sig skyldig till förskingring, får denne mindre in-

citament att överhuvudtaget acceptera säkerheter från säkerhetsställaren. Det skulle 

också kunna vara en anledning till att säkerhetstagaren i säkerhetsdirektivet givits en 

rätt att förfoga över säkerheten som ägare. Jag ställer mig emellertid frågande till reso-

nemanget att ett förfogandemedgivande upphäver redovisningsskyldigheten och som en 

följd av detta förtar säkerhetsställarens separationsrätt.  

 Det faktum att säkerhetstagaren ges en rätt att förfoga över säkerheten som ägare 

talar i och för sig emot att värdepapperen ska anses ha mottagits med redovisningsskyl-

dighet. För redovisningsskyldighet talar emellertid det faktum att B aldrig själv rent fak-

tiskt mottar några värdepapper. Dessa finns istället som ovan framhållits på ett särskilt 

pantkonto hos Euroclear. A anmäler pantsättningen till sitt KI och B registreras som 
                                                
94 Se Ds 2003:38 s. 79, prop. 2004/05:30 s. 53. Jfr Håstad, Sakrätt, s. 157, Myrdal, Återpantsätt-
ning, s. 504 f. och Johansson, Property Rights in Investment Securities, s. 116 f. 
95 Prop. 2004/05:30 s. 122. 
96 Myrdal, Återpantsättning, s. 503 f.  
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panthavare på pantkontot, därefter krediteras kontot med rätt antal värdepapper. För 

Euroclear uppkommer härmed en skyldighet att tillvarata både A:s och B:s intressen. 

Varken A eller B kan således förfoga över något konto i egentlig mening utan är bero-

ende av kontohållarens agerande. Kontohållaren tar emot instruktioner från parternas KI 

och utför erforderliga registreringar på kontona. Wallin-Norman likställer kontohålla-

rens skyldighet att tillvarata säkerhetsställarens och säkerhetstagarens intressen med en 

depositaries allmänna vårdplikt i förhållande till pantsatt anförtrott gods. Utöver en 

skyldighet att vårda egendomen har en depositarie ett utelämnandeansvar och är därmed 

förhindrad att lämna ut den pantsatta egendomen till säkerhetsställaren efter att säker-

heten har ställts.97 Eftersom varken A eller B har någon direkt förfoganderätt över pan-

ten är det enligt min mening rimligt att betrakta kontohållaren som en depositarie. Att B 

inte har en självständig tillgång till värdepapperen talar enligt min mening för att redo-

visningsskyldighet föreligger. 

 Är det möjligt att betrakta B som redovisningsskyldig även om denne givits en rätt 

att förfoga över säkerheten? En skyldighet för säkerhetstagaren att ha den mottagna 

egendomen avskild från sin egen egendom av samma slag är trots allt inte samma sak 

som dennes redovisningsskyldighet.98 Det är inte en okontroversiell tanke! I det här av-

snittet räcker det dock att konstatera, att separationsrätten till överlämnad egendom en-

ligt gällande rätt inte borde gå förlorad bara för att det finns ett medgivande till förfo-

gande.99 Ägaren till den överlämnade egendomen är fortsatt ägare fram till dess att ett 

förfogande sker. Det har i förarbetena dessutom anförts att A torde ha separationsrätt till 

den ställda säkerheten om kraven i RedovL har följts även om B givits en rätt att för-

foga över säkerheten.100 I linje härmed borde A ha rätt att separera säkerheten om B 

ännu inte hunnit förfoga över värdepapperen och om B dessutom mottagit värdepappe-

ren med redovisningsskyldighet för A:s räkning.  

 Sammanfattningsvis anser jag att separationsrätt borde vara möjlig med stöd av en 

analog tillämpning av RedovL innan B har hunnit förfoga över säkerheten.101 Det för-

                                                
97 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 210, Millqvist, Sakrättens grunder, s. 200. 
98 Se Hellner, Redovisningsskyldighet i kontraktsrätten, s. 240 ff. och Håstad, Sakrätt, s. 160 not 
22. Jfr SOU 1988:63 s. 123. 
99 Frågan om panthavarens redovisningsskyldighet vid ett förfogandemedgivande diskuteras 
mer ingående i avsnitt 4.4 nedan. 
100 Ds 2003:38 s. 79, prop. 2004/05:30 s. 53. Jfr Håstad, Sakrätt, s. 156. 
101 Jfr Håstads tillägg för egen del i NJA 2009 s. 79 om skälen för att medge separationsrätt 
fram till förfogandet även vid avbetalningsköp och de bakomliggande ändamålsövervägandena. 
Se emellertid lagrådet (där Håstad ingick) i prop. 2004/05:30 s. 122. 



 48 

hållandet att B i avtalet ges en rätt att förfoga över säkerheten som ägare inverkar inte 

på A:s separationsrätt fram till dess att förfogandet sker. Varken A eller B har någon 

egentlig förfoganderätt över pantkontot, bådas kontorätt är beroende av de registreringar 

som vidtas av parternas KI och Euroclear. Den omständigheten att värdepapperen finns 

registrerade på ett separat pantkonto och att kontohållaren har att tillvarata båda parter-

nas intressen gör att A har ett sakrättsligt skydd i händelse av B:s konkurs. Det är vis-

serligen inte helt klart om det enligt artikel 5.2 i säkerhetsdirektivet krävs att säkerhets-

tagaren förfogar över säkerheten med redovisningsskyldighet. Sett till definitionen av 

avtal om finansiell säkerhet kan kanske en redovisningsskyldighet presumeras, trots att 

säkerhetstagaren tillåts förfoga över säkerheten som ägare. Med stöd av den av HD nu-

mera bekräftade principen att separationsrätt gäller fram till dess att ett förfogande sker 

anser jag att A bör medges separationsrätt i dessa fall. Ett medgivande till förfogande 

förtar således inte A dennes rätt att separera den finansiella säkerheten i B:s konkurs om 

B ännu inte hunnit förfoga över säkerheten.  

 

4.3.2 Panthavaren har hunnit förfoga över säkerheten 

Det förhållandet att det i ett pantavtal finns ett uttryckligen avtalat medgivande till för-

fogande föranleder inte att pantsättaren bör nekas separationsrätt. Den allmänna uppfatt-

ningen i svensk rätt är dock att pantsättarens separationsrätt går förlorad om panthava-

ren förfogat över säkerheten och ännu inte skaffat en likvärdig säkerhet.102 I artikel 5.2 

anges att B har en skyldighet att överföra en likvärdig säkerhet senast på förfallodagen 

för de ekonomiska förpliktelserna enligt avtalet så fort förfoganderätten utnyttjats. Hur 

innebörden av detta stadgande ska tolkas diskuteras närmare i nästa avsnitt. För den si-

tuationen att B förfogat över säkerheten utan att överhuvudtaget ha införskaffat någon 

likvärdig säkerhet har stadgandet ingen relevans, någon likvärdig säkerhet kan det helt 

enkelt inte vara tal om. Jag utgår här ifrån att B inte heller hos en tredje man för A:s 

räkning har avskilt samma antal värdepapper som denne förfogat över. När förfogande-

rätten utnyttjas går separationsrätten till den av pantsättaren överlämnade säkerheten 

således förlorad.  

 I artikel 5.2 andra stycket anges att B på förfallodagen för de ekonomiska förpliktel-

serna enligt avtalet antingen ska överföra likvärdiga säkerheter eller kvitta värdet på 

dessa mot A:s fordran. Bestämmelsen har en obligationsrättslig verkan mellan parterna 

                                                
102 Prop. 2004/05:30 s. 53. 
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och ålägger B en skyldighet att ersätta A för dennes fordran. Vid utebliven ersättning 

kan A rikta ersättningsanspråk mot B. Huruvida bestämmelsen också ger A ett sakrätts-

ligt skydd i B:s konkurs är däremot en annan fråga. Om någon likvärdig säkerhet inte 

har kunnat anskaffas blir B ersättningsskyldig mot A, denna ersättningsskyldighet kan 

kvittas mot A:s skuld till B. Eftersom kvittning av fordringarna innebär att A går miste 

om övervärdet på säkerheten ger kvittningsrätten A en sämre ställning i konkursen. 

Dessutom gäller kvittningsrätten enligt artikel 5.2 bara i den utsträckning det reglerats i 

avtalet mellan parterna. Det skulle tyda på att A i annat fall går miste om rätten att 

kvitta sin fordran i B:s konkurs. Stadgandet kan dock rimligtvis inte ha den effekten att 

det berövar A dennes rätt att kvitta sin fordran i en konkurs hos B.  

 Enligt 5 kap. 15 § KL kan en fordran användas till kvittning av konkursborgenären i 

gäldenärens konkurs förutsatt att den uppkommit innan konkursbeslutet och kan göras 

gällande i konkursen. Parternas fordringar ska vidare ha grund i samma avtalsförhål-

lande d.v.s. de ska vara konnexa. För att kvittning ska vara möjlig bör fordringarna 

dessutom vara komputabla eller annorlunda uttryckt vara av likartat slag.103 Panthavaren 

är förpliktigad att återställa säkerheten till pantsättaren som i sin tur har en förpliktelse 

att betala tillbaka krediten. När B förfogar över säkerheten som ägare utan att överföra 

en likvärdig säkerhet till A, kan A i första hand kräva att B ställer en likvärdig säkerhet 

och i andra hand kräva ersättning för den ställda säkerhetens värde. Förutsatt att A:s er-

sättningsanspråk uppkommer innan konkursutbrottet ges denne en rätt att kvitta sin 

fordran på ersättning mot B:s fordran på återbetalning av krediten. Kvittning är möjlig 

även om borgenärens fordran är oprioriterad och konkursgäldenärens fordran är priori-

terad t.ex. på grund av pant.104  

 När panthavaren förfogat över säkerheten kan det dock inte längre vara fråga om en 

pantsäkrad fordran. Frågan är hur man ska se på förfogandet. Är det fråga om en pant-

realisation eller att panthavaren tillgodogör sig egendomen? Vid en pantrealisation är 

panthavaren enligt 37 § AvtL skyldig att redovisa övervärdet till pantsättaren, regeln är 

tvingande. Att säkerhetstagaren enligt säkerhetsdirektivet ges en rätt att förfoga över 

säkerheten som ägare talar för att man ska bedöma förfogandet som att panthavaren till-

godogör sig egendomen. En panthavare kan ges en rätt att realisera panten i förtid om 

det föreligger risk för en avsevärd värdeminskning av panten. Vid en förtida realisation 

av panten får pantsättaren panträtt i de influtna medlen. Det förutsätter enligt gällande 
                                                
103 Lindskog, Kvittning, s. 144. 
104 Palmér & Savin, Konkurslagen (30 juni 2015, Zeteo), kommentaren till 5 kap. 15 §. 
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rätt att medlen hålls avskilda från panthavarens övriga förmögenhet. Förtida realisation 

kan emellertid inte ske annat än i undantagsfall.105 När panthavaren förfogar över säker-

heten är det dessutom i form av en pantsättning i ett senare led och inte genom en över-

låtelse. Det är därför svårt att argumentera för att förfogandet utgör en pantrealisation. 

Alltså bör förfogandet ses som att panthavaren tillgodogör sig egendomen.  

 De medel panthavaren erhåller vid återpantsättning får pantsättaren, till skillnad från 

vad som gäller i fråga om pantrealisation, inte separationsrätt till, dessa medel utgör 

panthavarens egendom. Pantsättaren har således ett intresse av att kunna få tillbaka pan-

ten. Om pantsättaren går miste om sin separationsrätt till de finansiella instrumenten och 

inte kan få separationsrätt till de influtna medlen hamnar denne i en utsatt position. A 

har visserligen kvar sin kvittningsrätt och det är väl inget problem i och för sig men om 

säkerhetens värde överstiger B:s krav mot A går övervärdet förlorat. En ordning som 

tillförsäkrar A separationsrätt till de medel som flyter in efter B:s återpantsättning är 

inte heller önskvärd, då en sådan regel skulle vara till nackdel för B:s borgenärer. Den 

borgenär som panten återpantsätts till (C) får i och för sig en säkerhet för sin fordran 

medan A hamnar i en utsatt situation om denne efter förfogandet inte kan göra anspråk 

på vare sig panten eller de influtna medlen. Det skulle alltså tala för att låta A få sepa-

rationsrätt i de influtna medlen. I en sådan situation blir emellertid B:s övriga borgenä-

rer lidande och borgenärsskyddsintresset får här anses väga tyngre än A:s intresse av att 

få separationsrätt i medlen. A ges trots allt en rätt att kvitta sin fordran mot B:s motford-

ran på denne och kan för att minimera risken att gå miste om övervärdet på säkerheten 

pantsätta blott så mycket som motsvarar dennes skuld till kreditgivaren B. 

 Efter att säkerheten återpantsatts till C kommer A att stå kvar som registrerad ägare 

på kontot. Eftersom det redan finns en registrerad panthavare på kontot innebär åter-

pantsättningen ingen ny inskränkning i A:s rätt. C registreras på det befintliga pantkon-

tot och får ett pantordningsnummer som hänvisar till B:s nummer. Det sker således in-

gen debitering av kontot utan det som händer är att det tillkommer en ny rättighetsinne-

havare nämligen återpanthavaren. Det blir i det här fallet inte fråga om någon överfö-

ring av värdepapperen och det skulle därför kunna hävdas att återpantsättningen inte 

innebär ett förfogande över säkerheten. Om man som Wallin-Norman menar att B aldrig 

kan förfoga över mer än sin panträtt kan ett sådant synsätt förefalla rimligt.106 Men trots 

att pantkontot inte debiteras när säkerheten återpantsätts innebär återpantsättningen att 
                                                
105 Se Walin m.fl., Panträtt, s. 325 f. och Lennander, Panthavares skyldigheter, s. 121 ff. 
106 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 166 f. 
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det tillkommer en ny rättighetsinnehavare som har rätt att göra anspråk på säkerheten i 

form av sin återpanträtt. För det fallet att B är en förvaltare med ett förvaltarkonto hos 

Euroclear och B återpantsätter säkerheten till C blir bedömningen annorlunda. Vid en 

återpantsättning av innehavet på ett förvaltarkonto överförs nämligen värdepapperen till 

ett nytt förvaltarkonto där B registreras som innehavare.107 Förfarandet liknar således 

det förfarande då värdepapperen pantsätts en första gång. 

 För förvaltarkonton gäller som bekant att förvaltaren är registrerad som innehavare i 

ägarnas ställe och uppgifter om ägarna framgår enbart av förvaltarens interna registre-

ringar. B ges en insynsrätt till kontot men har ingen rätt att förfoga över det. Om värde-

papperen är förvaltarregistrerade blir det mer egentligt att tala om en överföring av sä-

kerheten och enligt min mening också lättare att argumentera för att ett förfogande sker. 

Wallin-Norman anser emellertid att det inte heller i det här fallet är korrekt att tala om 

ett förfogande från B:s sida och att A:s rätt är skyddad även om det skulle uppkomma 

en brist på B:s konto hos Euroclear.108 Påståendet är riktigt såtillvida att A står kvar som 

registrerad ägare av säkerheten och även om detta enbart framgår av B:s interna redo-

visning ska A:s rätt respekteras. Det blir då möjligt att härleda A:s äganderätt genom 

B:s registrering som förvaltare på kontot tillsammans med B:s interna redovisning. Sett 

till det som faktiskt sker (d.v.s. att säkerheten överförs till ett nytt förvaltarkonto vid 

återpantsättning) kan dock resonemanget ifrågasättas. Nu är det inte överföringen i sig 

som utgör det sakrättsliga momentet, sakrättsligt skydd åstadkoms istället genom regi-

strering på kontot. Det är också med stöd av detta som Wallin-Norman menar att A:s 

rätt inte påverkas av att säkerheten återpantsätts. Men i och med att det är just registre-

ringen som utgör det sakrättsliga momentet borde en registrering av återpanthavaren på 

kontot – vare sig det sker på det befintliga pantkontot eller på ett separat förvaltarkonto, 

för det fall att B är en förvaltare – enligt min mening innebära att B förfogar över säker-

heten.   

 Klart är i alla fall enligt gällande rätt att A:s separationsrätt går förlorad om B an-

tingen förfogar över värdepapperen genom en säkerhetsöverlåtelse eller förfogar över 

dessa som ägare så att A:s rätt träds för när. Då debiteras nämligen kontot och A avregi-

streras från kontot. För A saknar det betydelse vilket syfte B har med förfogandet, i 

båda fallen debiteras kontot och säkerheten ”överförs” till C som blir ny ägare till vär-

depapperen. I ett sådant fall finns det en möjlighet för A att få ersättning enligt lagen 
                                                
107 Euroclear, Allmänna villkor, s. 51. Jfr Myrdal, Återpantsättning, s. 464 f. 
108 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 215. 
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(1999:158) om investerarskydd (LIS) dock med högst 250 000 kr. Lagen täcker förlust 

av finansiella instrument efter ett förfogande i samband med utförandet av en investe-

ringstjänst av ett svenskt eller utländskt värdepappersinstitut, ett fondbolag eller ett för-

valtningsbolag. Att det högsta möjliga ersättningsbeloppet är så lågt torde ha att göra 

med att en ägare av finansiella instrument oftast har rätt att separera dessa i en eventuell 

konkurs hos värdepappersinstitutet. Investerarskyddet i LIS borde framförallt vara aktu-

ellt för privatpersoner och småföretag men är knappast ett reellt skyddsalternativ för 

större företag. Dessutom kan sådana värdepappersinstitut, fondbolag och förvaltnings-

bolag som tillhör investerarskyddet inte få ersättning från detta. 

 Det får sammantaget anses vara högst oklart om och i så fall under vilka förutsätt-

ningar pantsättaren ska kunna medges sakrättsligt skydd efter att ett förfogande har ägt 

rum. Man kan tänka sig en lösning som innebär att pantsättaren får sakrättsligt skydd 

för sin fordran mot panthavaren. Sakrättsligt skydd till en fordran kan dock enligt gäl-

lande svensk rätt enbart erhållas under förutsättning att bestämmelserna i RedovL är 

uppfyllda. När väl ett förfogande har ägt rum är det svårt att se hur detta skulle kunna 

vara möjligt. En pantsättare får således förlita sig på den mellan denne och panthavaren 

avtalade kvittningsrätten. Även om parterna inte har avtalat om någon kvittningsrätt har 

dock pantsättaren en rätt att kvitta sin fordran i panthavarens konkurs.  

 

4.3.3 Panthavaren har förfogat över säkerheten och skaffat en likvärdig säker-

het men ännu inte hunnit överlämna den till pantsättaren 

När väl ett förfogande har skett och panthavaren hunnit skaffa en likvärdig säkerhet 

ställs innebörden av att säkerheten ska överföras till pantsättaren på sin spets. Vad som 

menas med att säkerhetstagaren enligt artikel 5.2 i säkerhetsdirektivet har att ”överföra” 

en likvärdig säkerhet till säkerhetsställaren har diskuterats i lagens förarbeten och i 

rättslitteraturen. Det anses vara otydligt om det i artikeltexten med ”överföra” menas att 

säkerheten ska överlämnas till säkerhetsställaren eller om det räcker att säkerhetstagaren 

har införskaffat en likvärdig säkerhet och har den i beredskap. I såväl förarbetena som i 

doktrinen har man gjort den bedömningen att det är mer ändamålsenligt att tolka stad-

gandet som att det är tillräckligt att säkerheten har införskaffats och finns tillgänglig hos 

säkerhetstagaren. En sådan ordning har ansetts ligga i linje med direktivets syfte att ”un-
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derlätta användandet av säkerheter och undanröja hindren för en gemensam inre finans-

marknad”.109  

 Enligt min mening är ett sådant synsätt både ändamålsenligt och önskvärt. Det ligger 

också i linje med bestämmelserna i RedovL som medger separationsrätt till mottagen 

egendom även om ett avskiljande inte har skett så länge egendomen finns omedelbart 

tillgänglig för avskiljande. I linje med den diskussion som har förts ovan blir det heller 

inte fråga om överföring av säkerheten i den bemärkelsen att ett konto debiteras och ett 

annat konto krediteras annat än då panthavaren är en förvaltare eller då denne förfogar 

över säkerheten utan förbehåll för pantsättarens äganderätt. Det normala när kontoförda 

finansiella instrument återpantsätts, är att återpanthavaren registreras som återpantha-

vare på pantkontot. Om panthavaren är en förvaltare överförs värdepapperen som ovan 

nämnts istället till ett separat konto. Vid återpantsättning blir det således egentligen bara 

fråga om en överföring när panthavaren är en förvaltare. Ett krav på att säkerheten rent 

faktiskt ska överföras till A skulle i ett sådant fall innebära att B blir skyldig att åter-

ställa de värdepapper denne återpantsatt till C till sitt eget förvaltarkonto hos Euroclear. 

Detta skulle C dock inte gå med på eftersom det skulle innebära att C blir utan säkerhet 

för sin fordran på B. För pantsättarens separationsrätt bör det därför enligt min mening 

vara tillräckligt att en likvärdig säkerhet införskaffats av panthavaren.   

 En likvärdig säkerhet definieras i artikel 2.1 i) säkerhetsdirektivet som finansiella 

instrument med samma emittent eller gäldenär, från samma emission eller kategori och 

med samma nominella belopp, valuta och beteckning. Hur ska man då se på att säker-

heten efter förfogandet ersätts av andra, likvärdiga värdepapper? Jag har ovan konstate-

rat att separationsrätt för A borde vara möjlig med stöd av en analog tillämpning av Re-

dovL fram till dess att ett förfogande sker. I både förarbetena till LHFI och i rättslittera-

turen har separationsrätten efter att en likvärdig säkerhet införskaffats ansetts vara bero-

ende av om säkerheten kan identifieras och hålls avskild från B:s egendom. Separations-

rätt till ett substitut förutsätter alltså en analog tillämpning av RedovL.110  

 Såsom tidigare anförts är det inte fråga om någon fysiskt deponerad egendom och 

det enda sättet som en sammanblandning med B:s egna värdepapper kan ske på är om 

det på samma avstämningskonto finns värdepapper som tillhör B. Något sådant är emel-

lertid inte möjligt eftersom ett avstämningskonto bara kan ha en registrerad innehavare. 
                                                
109 Se Ds 2003:38 s. 65 f., prop. 2004/05:30 s. 43, Myrdal, Återpantsättning, s. 494 f. och Jo-
hansson, Property Rights in Investment Securities, s. 118. 
110 Se Ds 2003:38 s. 80, prop. 2004/05:30 s. 53, Håstad, Sakrätt, s. 171 och Walin m.fl., Pant-
rätt, s. 156 f. 
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Enligt 4 kap. 16 § LKF ska varje innehavare av kontoförda finansiella instrument ha ett 

eller flera avstämningskonton registrerade i sitt namn. Eftersom B är panthavare och 

inte innehavare av kontot kan dennes kontorätt hos Euroclear tydligt skiljas från A:s 

kontorätt. När B är en förvaltare och likaledes innehavare av kontot framgår dessa för-

hållanden istället av B:s interna redovisning. Att flera stycken avstämningskonton finns 

samlade på ett vp-konto bör heller inte spela någon roll då detta inte på något sätt med-

för att finansiella instrument på ett avstämningskonto sammanblandas med finansiella 

instrument på ett annat avstämningskonto.111 De kontoföringsåtgärder som vidtas av 

parternas KI gör det möjligt att identifiera de finansiella instrumenten. 

 Enligt Håstad bör ytterligare två förutsättningar vara uppfyllda för att separationsrätt 

med stöd av RedovL ska vara möjlig efter att ett förfogande har skett. Han pratar om 

återskapande av separationsrätt till ett likvärdigt objekt. Ett återskapande av separations-

rätten förutsätter enligt honom att sysslomannen varit solvent vid avskiljandet och dess-

utom avskilt egendomen i redovisningsavsikt.112 Det skulle innebära att panthavaren vid 

införskaffandet av den likvärdiga säkerheten inte får vara på obestånd och måste ha för 

avsikt att använda surrogatet för att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet med pant-

sättaren. Ett krav på redovisningsavsikt hos panthavaren kan enligt mig tolkas som en 

ytterligare precisering av redovisningsskyldigheten. Det räcker alltså inte att B är sol-

vent när denne avskiljer egendomen, avskiljandet måste ske för A:s räkning och med 

avsikten att uppfylla förpliktelserna enligt avtalet. Ett krav på redovisningsavsikt hos 

panthavaren är ett ganska långtgående krav och innebär att det inte är tillräckligt att B 

har likvärdiga finansiella instrument på ett konto som denne förfogar över för att A ska 

medges separationsrätt till dessa. Genom registreringen på kontot är värdepapperen vis-

serligen avskilda från andra värdepapper som B förfogar över men kravet på redovis-

ningsskyldighet borde inte vara uppfyllt om inte avskiljandet skett för A:s räkning med 

redovisningsavsikt hos B.  

 Om en förvaltare har ett konto hos en annan förvaltare med värdepapper av samma 

slag och till samma nominella belopp är det alltså inte tillräckligt för att värdepapperen 

ska anses avskilda för pantsättarens räkning. Det utesluter emellertid inte att panthava-

                                                
111 Se NJA 1987 s. 517 där pengar förvarade i ett kuvert i en byrålåda ansågs vara avskilda för 
huvudmannens räkning. Jfr NJA 2014 s. 935, medel på ett bankkonto, HD framhöll att den som 
är kontohavare inte behöver vara borgenär till kontofordringen. 
112 Håstad, Sakrätt, s. 170 f. Jfr Millqvist, Sakrättens grunder, s. 128 och Zackariasson, Borge-
närsskydd och specialitet, s. 617 ff. Millqvist talar om redovisningsavsikt när egendomen inte 
har avskilts men finns direkt tillgänglig för avskiljande. Se även NJA 2009 s. 500. 
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ren för pantsättarens räkning hos en tredje man ska kunna avskilja värdepapper för upp-

fyllandet av sina förpliktelser enligt avtalet med pantsättaren. För att pantsättaren ska 

kunna medges separationsrätt till den återskapade säkerheten borde emellertid krävas en 

redovisningsavsikt hos panthavaren. Ett krav på redovisningsavsikt specificerar redo-

visningsskyldigheten och medför att oavsiktliga och slumpmässiga avskiljanden som 

panthavaren företar inte räcker för att pantsättaren ska kunna medges separationsrätt till 

den likvärdiga säkerheten. Enligt min mening borde det, för att redovisningsavsikt hos 

panthavaren ska anses föreligga, vara tillräckligt att pantsättaren registreras som ägare 

på det kontot där de likvärdiga värdepapperen som panthavaren har införskaffat är kon-

toförda. En registrering av pantsättaren som innehavare av kontot borde tydligt signa-

lera panthavarens avsikt. Om värdepapperen på kontot är likvärdiga de som pantsättaren 

lämnat som säkerhet kan en redovisningsavsikt hos panthavaren åtminstone presumeras, 

varför skulle panthavaren annars kreditera kontot?  

 En separationsrätt borde alltså kunna återskapas efter att ett förfogande har skett och 

B dessutom avskilt säkerheten i redovisningsavsikt. Men vad är innebörden av att sä-

kerheten ska överföras till A och bör detta vara ett krav för separationsrätt?  

 Såsom ovan anförts är det inte fråga om någon överföring i egentlig mening annat än 

i de fall då panthavaren är en förvaltare och återpantsätter säkerheten eller då panthava-

ren förfogar över säkerheten på något annat sätt, t.ex. genom en säkerhetsöverlåtelse av 

värdepapperen till C. Om panthavaren förfogar över säkerheten på något annat sätt än 

genom återpantsättning debiteras kontot. Det skulle innebära att det i fråga om återpant-

sättning av ägarkonton inte är fråga om någon överföring av värdepapperen eftersom 

pantsättaren är fortsatt registrerad som ägare efter återpantsättningen och därför bibehål-

ler separationsrätten till värdepapperen. Något som talar emot ett sådant synsätt är att 

det tillkommer en ny rättighetsinnehavare (C) och att A efter förfogandet kan erhålla 

instruktioner om att denne inte längre kan betala med befriande verkan till B utan att 

betalning i fortsättningen måste ske till C. Skulle betalning ändå ske till B riskerar A att 

behöva betala två gånger.113  

 Enligt Wallin-Norman är de registreringar som finns på parternas konto avgörande 

för det sakrättsliga skyddet för respektive part. Hon menar att A:s anspråk i B:s konkurs 

är sakrättsligt skyddat om likvärdiga värdepapper krediterats A:s konto eller om A regi-

                                                
113 Ett sådant villkor brukar tas in i det förfogandeavtal som ingås mellan pantsättaren och pant-
havaren vid den första pantsättningen. Se Fondhandlarna, Förfogandeavtal. 
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strerats som ägare på något av B:s konton.114 En kreditering av kontot förutsätter dock 

att A först avregistrerats som ägare från kontot, skulle detta inte ha skett tolkar jag hen-

nes uttalande som att A behåller sin separationsrätt till säkerheten. Det ligger i linje med 

mina antaganden ovan om att B förfogar över säkerheten med förbehåll för A:s rätt. 

 Det har således i både lagens förarbeten och i doktrinen antagits att det är möjligt att 

återskapa en separationsrätt efter att panthavaren förfogat över säkerheten, återskapan-

det sker då genom att en likvärdig säkerhet ”överförs” till pantsättaren. Det är dock inte 

helt klart huruvida en sådan möjlighet finns enligt gällande svensk rätt annat än i de fall 

då RedovL är tillämplig. Det är också oklart huruvida bestämmelserna i RedovL är till-

räckliga för att täcka de fall som avser återskapande av säkerheter.115  

 Sammanfattningsvis anser jag att A borde medges separationsrätt till den införskaf-

fade säkerheten även om B inte hunnit överlämna den. Registreringarna på kontot gör 

att de finansiella instrumenten blir möjliga att identifiera och att de i och med registre-

ringsåtgärderna får anses avskilda från B:s övriga tillgångar. Om avskiljandet sker när B 

är solvent och om redovisningsavsikt dessutom föreligger borde förfarandet kunna be-

traktas som att panthavaren verkställer utbytet i pantsättarens intresse.116 Det vore vi-

dare konstigt att inte ge A en rätt att separera egendomen ur B:s konkurs trots att A står 

kvar som ägare på kontot, när den som har gjort en säkerhetsöverlåtelse anses ha en 

skyddad rätt att köpa tillbaka egendomen i säkerhetsköparens konkurs.117 Om A istället 

för att pantsätta sina finansiella instrument till B hade valt att säkerhetsöverlåta dessa, 

hade A således med stöd av detta haft en i B:s konkurs skyddad rätt att köpa tillbaka 

egendomen.  

 Om man gör antagandet att det inte är fråga om någon överföring eftersom pantsät-

taren hela tiden står kvar som ägare på kontot även efter en återpantsättning går det att 

argumentera för att pantsättaren ska medges separationsrätt till säkerheten oavsett om 

kraven i RedovL är uppfyllda eller ej. Ett sådant synsätt innebär dock att det aldrig kan 

bli tal om något förfogande och då skulle pantsättaren alltid ha rätt att separera säker-

heten ur B:s konkurs. Det skydd som pantsättaren erhåller genom att registreras som 

ägare på kontot bör därför inte överdrivas. När väl en återpantsättning skett har pantha-

                                                
114 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 218 f.  
115 Prop. 2004/05:30 s. 53. 
116 Walin m.fl., Panträtt, s. 157. 
117 Se Håstad, Sakrätt, s. 443 f., Johansson, Property Rights in Investment Securities, s. 121 och 
prop. 2004/05:30 s. 30 f. om återköpsavtal. Jfr Hessler, Allmän sakrätt, s. 450 och Walin, Sepa-
rationsrätt, s. 58. 
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varen förfogat över säkerheten och då borde enligt gällande svensk rätt en tillämpning 

av RedovL vara nödvändig för att ge pantsättaren ett sakrättsligt skyddat anspråk i pant-

havarens konkurs. 

 

4.3.4 Panthavaren har förfogat över säkerheten och överlämnat en likvärdig 

säkerhet till pantsättaren 

Om panthavaren har överlämnat en likvärdig säkerhet till pantsättaren borde pantsätta-

ren tillerkännas separationsrätt i den likvärdiga säkerheten. Det borde i det här stadiet 

sakna betydelse om avtalet mellan parterna karakteriseras som pignus irregulare eller 

som en överlåtelse. Så fort pantsättaren återfår den likvärdiga säkerheten uppnås sak-

rättsligt skydd till egendomen. Det finns såklart en risk för att säkerheten ska kunna 

återvinnas till panthavarens konkursbo. I förarbetena framhålls emellertid att ett sådant 

överlämnande borde anses som normalt i flera situationer och att en återvinning av sä-

kerheten därför inte borde bli aktuell. Som ytterligare skäl mot återvinning anförs att 

direktivet inte syftar till att skydda otillbörliga förfaranden och att förfarandet som en 

följd av detta inte automatiskt är att bedöma som otillbörligt.118 En bedömning av om 

förfarandet ska anses vara ordinärt och således inte angripbart med återvinningsreglerna 

i KL anses dock behöva göras i varje enskilt fall.  

 Att panthavaren överlämnar en säkerhet innebär i den här kontexten att värdepapper 

till samma antal och till samma nominella belopp som den ursprungliga säkerheten kre-

diteras pantsättarens konto. Det förutsätter dock att kontot innan dess har debiterats och 

A avregistrerats som ägare från kontot. När B återpantsätter säkerheten sker normalt 

ingen debitering av kontot och det blir därför svårt att tala om en överföring av säker-

heten. Jag har emellertid tidigare kunnat konstatera att en återpantsättning bör betraktas 

som ett förfogande över säkerheten från B:s sida. I det här sammanhanget skulle ett 

överlämnande av säkerheten till A då rimligtvis betyda att B betalat sin skuld till C och 

återfår säkerheten genom att C avregistreras som återpanthavare från kontot. Det skulle 

möjligen kunna aktualisera en tillämpning av den objektiva återvinningsregeln i 4 kap. 

10 § KL oberoende av om kontot dessförinnan debiterats eller inte. För frågan om åter-

vinning borde det inte spela någon roll om B innan överlämnandet av säkerheten förfo-

gat över den genom återpantsättning eller på något annat sätt.  

                                                
118 Prop. 2004/05:30 s. 52 och 54. 
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 För A:s sakrättsliga skydd saknar det som ovan nämnts betydelse hur avtalet med B 

klassificeras. Däremot är risken för återvinning givetvis större om överlämnandet av 

säkerheten bedöms som en sedvanlig överlåtelse. För att återvinning ska bli aktuell 

måste förfarandet ha inneburit en nackdel för B:s borgenärer. Så länge pantförhållandet 

kvarstår har konkursboet en säkerhet i de finansiella instrumenten. Det är därför inte 

förrän återbetalning av krediten sker som frågan om återvinning får betydelse. Om A i 

samband med att B lämnar över säkerheten betalar tillbaka sin skuld, blir B kompense-

rad för säkerhetens värde. Om säkerhetens värde däremot överstiger A:s skuld till B kan 

en återvinning bli aktuell. Har B innan överlämnandet varit redovisningsskyldig för 

värdepapperen borde dock återvinning inte vara möjlig med stöd av varken 4 kap. 10 § 

eller 12 § KL. Det är nämligen inte fråga om en betalning och inte heller en pantför-

skrivning i vanlig mening.119 I ett sådant fall hade A i alla fall haft rätt att separera sä-

kerheten ur konkursen och förfarandet är därför inte till nackdel för någon borgenär. 

Om B däremot inte har varit redovisningsskyldig innan överlämnandet borde en åter-

vinning med stöd av 4 kap. 5 § KL kunna bli aktuell. Återvinning med stöd av 4 kap. 

10 § KL torde inte vara möjlig när det är fråga om en fullgörelse av en naturaförplik-

telse.120  

 Det borde alltså inte vara möjligt att återvinna säkerheten om panthavaren varit re-

dovisningsskyldig innan överlämnandet. Överlämnandet anses i ett sådant fall inte ha 

föranletts av konkursen utan panthavaren hade behövt redovisa för säkerheten i alla fall. 

En rätt för panthavaren att förfoga över säkerheten som ägare gör dock även här att det 

kan ifrågasättas huruvida kravet på redovisningsskyldighet är uppfyllt. Med hänsyn till 

det som anförts i det föregående borde dock redovisningsskyldighet föreligga för pant-

havaren.  

 

4.4 Kravet på redovisningsskyldighet 
RedovL är primärt tillämplig på penningmedel men tillämpas i stor utsträckning analogt 

även på annan lös egendom. Redan vid lagens tillkomst ansågs det föreligga ett behov 

av att i vissa fall utsträcka lagens direkta tillämpningsområde till annan lös egendom än 

pengar.121 Lagens kanske mest centrala rekvisit är kravet på att egendomen ska ha mot-

tagits med redovisningsskyldighet. RedovL har behandlats relativt utförligt i rättslittera-
                                                
119 Palmér & Savin, Konkurslagen (30 juni 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 12 §. 
120 Se NJA 1950 s. 417. Jfr dock NJA 2010 s. 154. 
121 Prop. 1944:81 s. 31. 



 59 

turen och varit uppe till prövning i domstolarna vid ett flertal tillfällen. Trots detta är 

kravet på redovisningsskyldighet ett omdiskuterat rekvisit vars exakta innebörd är 

oklar.122 Klart är emellertid att det med lagens formulering att medlen ska ha mottagits 

”för annan” inte åsyftas rena skuldförhållanden, i sådana fall föreligger ingen redovis-

ningsskyldighet. För att redovisningsskyldighet ska föreligga brukar man kräva att 

egendomen ska gå att betrakta som ett främmande värde i innehavarens ekonomi eller 

annorlunda uttryckt att egendomen ska innehas för annans räkning.123 I förarbetena de-

finieras begreppet som ett ”åliggande att kontinuerligt handhava den anförtrodda egen-

domen såsom ett främmande värde och att icke vid någon tidpunkt under rättsförhållan-

dets bestånd sätta den berättigades rätt i fara”.124 

 Redovisningsskyldighet kan alltså sägas innefatta en skyldighet för den redovis-

ningsskyldige att hela tiden vara medveten om att den egendom denne mottagit tillhör 

någon annan och även behandla egendomen som sådan. Från kravet på redovisnings-

skyldighet bör skiljas skyldigheten att ha egendomen avskild. Dessa rekvisit antas 

ibland felaktigt ta sikte på samma sak. En skyldighet att ha mottagen egendom avskild 

från sin egen egendom är inte en nödvändig förutsättning för redovisningsskyldighet, 

och till skillnad från skyldigheten att ha egendomen avskild är det inte möjligt att avtala 

om redovisningsskyldighet.125 Redovisningsskyldigheten är således avgörande för att 

separationsrätt ska kunna medges till egendom som mottagits för någon annans räkning, 

att rekvisitet givit upphov till så stor osäkerhet är enligt min mening olyckligt. Det som 

komplicerar det hela ännu mer är den oklarhet som finns i förarbetena kring möjligheten 

att tillämpa RedovL på finansiella säkerheter. När frågan togs upp i lagrådet ansågs ett 

förfogandemedgivande innebära att säkerhetstagaren inte kan anses ha mottagit säker-

heten med redovisningsskyldighet för säkerhetsställarens räkning. Detta till trots anges 

det i propositionen att det ”kan diskuteras om säkerheten mottagits för säkerhetsställa-

rens räkning eller säkerhetstagarens”.126 Det görs dock inget tydligt ställningstagande 

för någon av möjligheterna. 

                                                
122 Se Millqvist, Sakrättens grunder, s. 122, Walin, Separationsrätt, s. 97 ff., Hellner, Redovis-
ningsskyldighet i kontraktsrätten, s. 239 och Johansson, Property Rights in Investment Securi-
ties, s. 114. 
123 Hellner, Redovisningsskyldighet i kontraktsrätten, s. 245 f. Hellner anser dock att detta är 
föga upplysande eftersom det leder till frågan när så är fallet. Jfr Walin, Separationsrätt, s. 97 f. 
124 Prop. 1944:81 s. 18. 
125 Hellner, Redovisningsskyldighet i kontraktsrätten, s. 247. 
126 Jfr prop. 2004/05:30 s. 53 och lagrådets yttrande på s. 122. Se även Johansson, Property 
Rights in Investment Securities, s. 120. 
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 Jag har tidigare kunnat konstatera att ett medgivande till förfogande inte förtar pant-

sättarens separationsrätt fram till dess att förfogandet sker.127 Slutsatsen är inte förenlig 

med lagrådets ovan nämnda mening. Hellner har i anslutning till den numera upphävda 

fondkommissionslagen uttalat att det förhållandet att en fondkommissionär givits en rätt 

att använda mottagna medel i den egna rörelsen, inte utesluter sådan redovisningsskyl-

dighet som kan motsvara kraven i RedovL.128 Möjligheten att använda mottagna pen-

ningmedel i den egna rörelsen är enligt honom betingad av de speciella förhållandena 

som gäller för fondkommissionsverksamheten. Den verksamhet som tidigare omfatta-

des av fondkommissionslagen faller nu in under KommL.129 Vid försäljningskommis-

sion gäller att kommittenten har separationsrätt till den egendom som kommissionären 

har erhållit för att sälja i eget namn, fram till dess att förfogandet sker. Denna grundläg-

gande princip kommer till uttryck i 23 § KommL och har slagits fast av HD i NJA 2009 

s. 79 också vad gäller leasing. Frågan är om det är möjligt att utsträcka denna princip till 

att omfatta även förhållanden där någon har fått ett medgivande att förfoga över finansi-

ella instrument som tillhör någon annan? Jag vill hävda att så är fallet.  

 Vid handel med finansiella instrument i kommission köper och säljer kommissio-

nären värdepapper för kommittentens räkning. När värdepapper lämnas till kommis-

sionären för försäljning förutsätts äganderätten gå över till tredje man eller, vid självin-

träde, till kommissionären så fort ett förfogande sker. Vid leasing är det meningen att 

leasegivaren ska få tillbaka egendomen, leasetagaren har endast en rätt att köpa egen-

domen vid leasetidens slut. När pantsättaren lämnar över en säkerhet för ett lån till ett 

värdepappersinstitut kvarstår denne som registrerad ägare samtidigt som panthavarens 

(värdepappersinstitutets) rätt registreras på kontot. När krediten slutbetalas avregistreras 

panthavaren från kontot och pantsättaren får tillbaka säkerheten. Att panthavaren ges en 

rätt att använda säkerheten i sin egen verksamhet, t.ex. genom att återpantsätta säkerhe-

ten till en tredje man i syfte att kunna lämna kredit till pantsättaren, borde enligt min 

mening inte innebära att pantsättaren går miste om sin separationsrätt. En skyldighet att 

ha värdepapperen avskilda genom att under hela skuldförhållandet låta dem ligga orörda 

på ett konto är inte samma sak som att ha en skyldighet att redovisa för värdepappe-

                                                
127 Se avsnitt 4.3.1 ovan. 
128 Hellner, Redovisningsskyldighet i kontraktsrätten, s. 247. Jfr Håstad, Sakrätt, s. 158. 
129 Se 1 § och 6 § KommL. Jfr 2 kap. 1 § p. 1–2, 2 kap. 2 § p. 1 samt 8 kap. 34 § och 35 § LVM.  
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ren.130 Men när ett förfogande väl sker och panthavaren hamnar på obestånd utan att 

dessförinnan ha återställt säkerheten till pantsättaren, sätts pantsättarens rätt i fara. 

 De kontoförda instrumentens immateriella karaktär är enligt min mening en bidra-

gande orsak till den osäkerhet som finns avseende förenligheten av reglerna i RedovL 

med den praktiska hanteringen av finansiella säkerheter. Ur RedovL:s perspektiv kan 

det antingen vara fråga om en vanlig fordran för vilken sakrättsligt skydd saknas eller 

en redovisningsfordran, lagen är bara tillämplig på redovisningsfordringar. Ett anspråk 

på kontoförda finansiella instrument hos en kontohållare kan dock varken karakteriseras 

som en vanlig fordran eller som en traditionell redovisningsfordran eftersom kontofö-

ringen omöjliggör att värdepapperen hela tiden hålls intakta på kontot.131 Om man drar 

slutsatsen att RedovL inte är tillämplig på kontoförda finansiella instrument blir ansprå-

ket hos kontohållaren att betrakta som en vanlig fordran, det är emellertid som ovan 

nämnts inte möjligt att jämställa ett anspråk på finansiella instrument på ett konto med 

en vanlig fordran. Genom sitt anspråk får ägaren av de finansiella instrumenten en rätt 

till de instrumenten som finns registrerade på kontot, en kontorätt. Den som erhåller de 

finansiella instrumenten som pant får också en rätt till egendomen. Man skulle därför 

kunna hävda att kontorätten utgör en egen kategori av fordringar och att det är fordrin-

gen i sig som kan bli föremål för äganderätt och panträtt. Stöd för ett sådant synsätt 

saknas i både lag och förarbeten. Däremot har ett antal författare givit uttryck för idéer 

av förevarande slag. 

 Enligt Millqvist är det i och för sig möjligt att behandla kontoförda finansiella ins-

trument som redovisningsfordringar, han anser dock att rättstillämpningen fortfarande 

har en inriktning på instrumenten som sådana.132 Såsom jag tidigare har påpekat ger ett 

sådant synsätt upphov till en del oklarheter. I linje med Millqvist anser jag att det går att 

behandla kontoförda finansiella instrument som redovisningsfordringar, och som an-

förts i diskussionen av de fyra typfallen ovan borde det vara en förutsättning för att en 

pantsättare enligt gällande svensk rätt ska kunna medges separationsrätt i en panthava-

res konkurs. Frågan är dock om RedovL är tillräcklig för att tillförsäkra ägaren av de 

finansiella instrumenten ett fullgott skydd. 

 

                                                
130 Jfr Hellner, Redovisningsskyldighet i kontraktsrätten, s. 257. Såsom jag tolkar Hellner menar 
han att RedovL i första hand kräver att medlen hålls avskilda, om detta inte är möjligt inträder 
en skyldighet att redovisa för dem. 
131 Millqvist, Ursäkta röran, s. 383. 
132 Millqvist, Ursäkta röran, s. 382 f. 
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4.5 Rätten till värdepapper  
På flera ställen i den här framställningen har det framhållits att de kontoförda instru-

mentens immateriella natur gör det omöjligt att inneha dem i egentlig mening. Till skill-

nad från fysiskt traderbara värdepapper kan de inte besittas, de rättigheter som konto-

förda värdepapper för med sig framgår istället av registreringar i ett avstämningsregister 

hos kontohållaren. I det här avseendet kan innehavet av kontoförda värdepapper liknas 

med pengar på ett bankkonto. En viktig skillnad jämfört med bankfordringar är dock att 

den som har kontoförda finansiella instrument på ett konto aldrig kan ta ut dem från 

kontot, pengar på ett bankkonto kan däremot anta formen av sedlar och mynt. Innehavet 

av kontoförda värdepapper kan därför enklast beskrivas som en fordran på kontohålla-

ren, det som Wallin-Norman kallar för kontorätt. Det finns således en viktig skillnad 

mellan dels värdepapper och dels rätten till värdepapper. Skillnaden har uppmärksam-

mats i rättslitteraturen av ett flertal författare.133 Den här åtskillnaden görs dock inte i 

rättstillämpningen och tankar av detta slag saknas helt i LHFI och dess förarbeten. Trots 

att dessa idéer inte är nya för svensk rätts vidkommande har lagstiftaren ännu inte tagit 

ställning till frågan. I föregående avsnitt har jag ifrågasatt huruvida det för att skydda en 

ägare av kontoförda finansiella instrument, är tillräckligt att dessa klassificeras som re-

dovisningsfordringar. I det följande görs en kort genomgång av innebörden av rätten till 

värdepapper varpå detta synsätt sätts i relation till redovisningsfordringar. 

 Distinktionen mellan värdepapper och rätten till värdepapper har i svensk rätt fram-

förallt uppmärksammats i samband med frågor av internationellt privaträttslig natur.134 

De författare som har diskuterat dessa frågor har hämtat inspiration från utländska rätts-

ordningar. I engelsk rätt har Joanna Benjamin påpekat skillnaderna mellan securities 

och interests in securities. Med securities avses de finansiella instrumenten i sig, vare 

sig de är traderbara eller kontoförda, medan interests in securities definieras som den 

rätten en kund har mot en intermediär som för kundens räkning förvaltar finansiella ins-

trument. Finansiella instrument från flera olika kunder finns på ett gemensamt klient-

konto hos intermediären och varje kund har ett separat anspråk på finansiella instrument 

i intermediärens besittning. Ibland har intermediären inte värdepapperen i sin besittning 

utan har en egen rätt till värdepapper hos en annan intermediär. Det anspråk varje kund 
                                                
133 Se Wallin-Norman, Kontorätt, s. 165 ff., Hanqvist i JT 2003/04 s. 456 (s. 466), Afrell & 
Bogdan i JT 2001/02 s. 517 (s. 522 f.), Millqvist, Ursäkta röran, s. 384. Jfr för engelsk rätt Ben-
jamin, Interests in Securities, s. 31 ff. och Goode, Legal Problems of Credit and Security, s. 214. 
134 Se bl.a. Afrell & Bogdan i JT 2001/02 s. 517 (s. 522 f.), Hanqvist i JT 2003/04 s. 456 
(s. 466) och Bogdan i JT 2004/05 s. 674 (s. 678). 
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har mot sin intermediär är en immateriell tillgång hos kunden. Anspråket är inte kopplat 

till ett specifikt finansiellt instrument.135 I amerikansk rätt finns motsvarande bestäm-

melser om security entitlement i artikel 8 i UCC som tar sikte på indirekt ägande av fi-

nansiella instrument genom en mellanhand. 

 Som ovan framhållits är det i och för sig möjligt att behandla finansiella instrument 

som redovisningsfordringar.136 Det är inte fråga om en vanlig fordran på utfående av 

värdepapper av samma slag och mängd utan ett anspråk på att få ut den överlämnande 

säkerheten eller en likvärdig säkerhet. Enligt mig finns dock tre huvudsakliga skäl till 

varför RedovL inte är tillräcklig för att garantera ägarna av kontoförda finansiella ins-

trument ett fullgott skydd.  

 För det första har diskussionen av pantsättarens separationsrätt hos panthavaren visat 

att RedovL:s rekvisit, särskilt kravet på att egendomen ska ha mottagits med redovis-

ningsskyldighet och kravet på avskiljande, är problematiska när lagen tillämpas på pant-

satta finansiella instrument. Såsom kontoföringssystemet är uppbyggt är det inte möjligt 

att hela tiden ha de finansiella instrumenten avskilda på separata konton för varje kunds 

räkning. Detta gäller i synnerhet förvaltarregistrerade finansiella instrument där förval-

taren är registrerad på ett konto hos Euroclear i ägarnas ställe. Sett till de kontoförda 

finansiella instrumentens immateriella natur borde det dock räcka med att ägarnas rätt 

framgår av registreringar i ett avstämningsregister för att värdepapperen ska anses vara 

avskilda eller, i fråga om förvaltarregistrerade värdepapper, av förvaltarens interna re-

dovisning. Kravet på redovisningsskyldighet är däremot mer problematiskt.  

 För det andra är RedovL inte direkt tillämplig på finansiella instrument. Även om 

det är möjligt att tillämpa lagen analogt på annan fungibel egendom än pengar är det, 

såsom ovan framgått, ingalunda självklart att den är tillämplig vid pantsättning av finan-

siella instrument. Att lagen tillämpas analogt är väl inget problem i och för sig förutsatt 

att lagens bestämmelser på ett adekvat sätt kan täcka in den aktuella situationen, men 

eftersom lagen utgår från materiella tillgångar kan analogin ibland förefalla långdragen. 

Det tredje och kanske viktigaste skälet till att RedovL inte är tillräcklig för att tillför-

säkra ägarna av kontoförda finansiella instrument ett adekvat skydd är att rättstillämp-

ningen utgår från de finansiella instrumenten som sådana vid bedömningen av frågor 

om separationsrätt. Eftersom varken pantsättaren eller panthavaren rent faktiskt förfogar 

                                                
135 Se Benjamin, Interests in Securities, s. 4 f. och 31 ff. 
136 Jfr avsnitt 4.4 ovan. 
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över några finansiella instrument är ett sådant synsätt dock förenat med brister då det 

inte tar hänsyn till de finansiella instrumentens immateriella karaktär. 

 De betänkligheter som är förknippade med en tillämpning av RedovL på kontoförda 

finansiella instrument gör enligt min mening att en översyn av rättsområdet är påkallad. 

En tydlig distinktion mellan värdepapper och rätten till värdepapper i svensk rätt skulle 

innebära ett stort steg mot en harmonisering av rättssystemet med den praktiska till-

lämpningen. Ett erkännande av kontoförda finansiella instrument som en fordran mot 

kontohållaren på att erhålla finansiella instrument skulle också tillförsäkra ägarna av 

finansiella instrument ett bättre skydd. På global nivå har sedan en tid tillbaka bedrivits 

flera projekt för att åstadkomma en harmonisering av nationella regler för innehav och 

förfoganden över kontoförda finansiella instrument.137 Ett av dessa projekt har bedrivits 

inom ramen för UNIDROIT-samarbetet och har resulterat i en konvention: Geneva Se-

curities Convention.138 Konventionens definition av finansiella instrument i artikel 1 a) 

avser enbart kontoförda finansiella instrument. De bestämmelser som har tagits fram 

inom ramen för samarbetet kan tjäna som vägledning för hur en tänkbar svensk regle-

ring skulle kunna se ut.  

 Vid genomförandet av säkerhetsdirektivet ansågs en revidering av de svenska reg-

lerna inte vara nödvändig för att implementera direktivet i svensk rätt. Som stöd för 

detta anfördes i förarbetena stycke 19 i direktivets ingress.139 Där stadgas att säkerhets-

tagarens rätt att förfoga över säkerheten inte ska påverka tillämpningen av den natio-

nella lagstiftning som rör separation av tillgångar och orättvis behandling av borgenärer. 

Därmed undvek man att ta ställning till om de svenska reglerna är tillräckliga för att 

uppnå ändamålen med direktivet. Det må vara riktigt att en revidering av svensk rätt 

inte var nödvändig för att genomföra direktivet i svensk rätt. Däremot är det ytterst 

tveksamt om direktivets ändamål, att åstadkomma en gemenskapsordning för tillhanda-

hållandet av finansiella instrument som säkerheter och således bidra till en mer integre-

rad och kostnadseffektiv marknad, har uppnåtts. Den legala risk som är förknippad med 

regler om hanteringen av finansiella instrument som har sitt ursprung i olika rättsord-

ningar har enligt min mening därför inte undanröjts.  

 

                                                
137 Fondhandlarna, Sammanfattning EU-reglering Mars 2014, s. 27. 
138 UNIDROIT Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities. 
139 Prop. 2004/05:30 s. 54 och 121. 
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4.6 Sammanfattning och slutsatser 
Pantsättarens separationsrätt till den överlämnade säkerheten i panthavarens konkurs har 

analyserats utifrån fyra tänkbara scenarion. Om panthavaren ännu inte har hunnit för-

foga över säkerheten borde pantsättaren medges separationsrätt trots att panthavaren 

givits en rätt att förfoga över säkerheten som ägare. Separationsrätt föreligger fram till 

att förfogandet sker. Jag har antagit att pantsättaren bör erhålla sakrättsligt skydd till de 

som säkerhet lämnade finansiella instrumenten med stöd av en analog tillämpning av 

RedovL. Om panthavaren har hunnit förfoga över säkerheten går separationsrätten till 

säkerheten förlorad. Pantsättaren har dock en rätt att kvitta sin fordran i panthavarens 

konkurs, kvittningsrätten gäller oavsett om parterna avtalat om kvittning eller ej. För det 

fallet att panthavaren har förfogat över säkerheten och lyckats införskaffa en likvärdig 

säkerhet har pantsättaren separationsrätt till den likvärdiga säkerheten. Separationsrätt 

till en återskapad säkerhet enligt gällande rätt borde förutsätta en analog tillämpning av 

RedovL. Att en likvärdig säkerhet införskaffats för pantsättarens räkning innebär i det 

här sammanhanget att pantsättarens rätt finns registrerad på ett konto hos panthavaren 

och att ingen annan rätt än panthavarens panträtt därutöver finns registrerad på kontot. 

För pantsättarens sakrättsliga skydd har det ingen betydelse om säkerheten överförts till 

pantsättaren eller ej.  

 Sakrättsligt skydd för pantsättaren i två av de ovan behandlade scenariona borde 

förutsätta en analog tillämpning av RedovL. Lagens krav på redovisningsskyldighet är 

ett omdebatterat rekvisit vars exakta innebörd är oklar. Jag har diskuterat huruvida det 

är möjligt att betrakta panthavaren som redovisningsskyldig trots att denne givits en rätt 

att förfoga över säkerheten som ägare och kommit fram till att så borde vara fallet. 

Rättsläget torde dock vara oklart i detta avseende. För att pantsättaren efter att ett förfo-

gande har skett ska ha rätt till den likvärdiga säkerhet som panthavaren införskaffat, 

kräver RedovL att substitutet avskilts när panthavaren varit solvent och att panthavaren 

haft en redovisningsavsikt. Om pantsättaren på panthavarens initiativ blivit registrerad 

som ägare på ett konto med finansiella instrument av samma slag och till samma nomi-

nella belopp som den ursprungligt ställda säkerheten borde en redovisningsavsikt hos 

panthavaren åtminstone kunna presumeras. Slutligen har jag ifrågasatt huruvida RedovL 

är tillräcklig för att tillförsäkra pantsättaren ett fullgott skydd. Lagens krav på avskil-

jande och redovisningsskyldighet medför nämligen att pantsättaren riskerar att gå miste 

om säkerheten i panthavarens konkurs. I rättstillämpningen görs i dag ingen skillnad 
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mellan värdepapper och rätten till värdepapper. En sådan distinktion är enligt mig nöd-

vändig för att pantsättarens intressen ska kunna tillvaratas. 
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5 Avslutande kommentarer 
 

”En annan aspekt är att vad som är gällande rätt inte alltid låter sig fastställas genom 

enbart en tillbakablickande källpositivism. Även en framåtblickande konstruktivism 

bör utgöra en del av de överväganden som beaktas när rättsläget fastställs.”  

– Stefan Lindskog i JT 2007/08 nr. 4 s. 843, på s. 861 

 

Den som försöker tillämpa den traditionella synen som rättsvetenskapen har på materi-

ella, traderbara finansiella instrument också på kontoförda, dematerialiserade finansiella 

instrument kommer snabbt inse att en sådan syn är förenad med ett antal svårigheter. 

Kontoförda värdepapper skiljer sig från traditionella värdepapper just för att de är kon-

toförda. Trots den utbredda användningen av finansiella säkerheter på kapitalmarknaden 

har förfarandet behandlats väldigt sparsamt i rättslitteraturen. De svenska författare som 

har behandlat ämnet har alla med undantag för en behandlat ämnet utifrån ett traditio-

nellt perspektiv. De publikationer som förtjänar särskild uppmärksamhet är Gösta Wal-

ins Finansiella instrument, Staffan Myrdals Återpantsättning och Karin Wallin-Nor-

mans Kontorätt. I det här kapitlet förs en öppen diskussion om den diskrepans som finns 

mellan den praktiska hanteringen av finansiella säkerheter och de sakrättsliga reglerna 

som tillämpas på dessa. Först sägs några ord om arbetet i allmänhet. 

 Den här undersökningen har visat att de oklarheter som förknippas med hanteringen 

av kontoförda finansiella instrument gör att ämnet inte bara är intressant att analysera 

utan att en sådan analys också är nödvändig. Det har inte varit min ambition att inom 

ramen för detta arbete uttömmande behandla frågor om hanterandet av finansiella säker-

heter, en sådan analys har det helt enkelt inte funnits utrymme för. Den diskussion som 

förts i avsnitt 4.5 har i viss utsträckning hämtat idéer från utländsk rätt, syftet har dock 

inte varit att göra en komparativ studie. Med hänsyn till den begränsade behandlingen 

av finansiella säkerheter i svensk rätt och den osäkerhet som funnits på området sedan 

säkerhetsdirektivets genomförande hade en komparativ studie möjligen varit motiverad. 

En internationell utblick hade förmodligen bidragit till en mer nyanserad syn på finansi-

ella säkerheter. Här bör dock uppmärksammas de utmaningar som en komparativ studie 

för med sig.140 Det borde vara svårt att som svensk jurist, på den korta tid som finns till 

ens förfogande vid ett arbete av detta slag, få en sådan inblick i utländsk rätt att en kom-
                                                
140 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 41. 



 68 

parativ studie därmed blir meningsfull. I ett arbete som på ett mer övergripande plan 

avser behandla frågor om finansiella säkerheter borde dock en komparativ studie vara 

på sin plats.  

 Finansiella säkerheter används i stor utsträckning på den globala finansmarknaden. 

Inte sällan avviker den praktiska hanteringen av finansiella säkerheter från de teoretiska 

förutsättningarna. Kontoförda finansiella instrument pantsätts i flera led och tjänar på så 

sätt som säkerheter i flera olika skuldförhållanden. Eftersom de bestämmelser som reg-

lerar återpantsättning av finansiella instrument är otydliga innebär förfarandet en legal 

risk för de inblandade parterna. Hur kommer det då sig att användningen av finansiella 

säkerheter är så utbredd och varför har vi fortfarande, mer än tio år efter genomförandet 

av säkerhetsdirektivet i svensk rätt, inte fått ett klargörande uttalande från lagstiftaren 

om reglernas exakta innebörd? Kanske är det så att många är medvetna om de oklarhe-

ter som finns men ingen vill riktigt ta tag i problemen, varför ändra i något som funge-

rar i praktiken? Det kan också bero på att man inte ser riskerna i det hela. Frågor av det 

slag som den här uppsatsen behandlar blir visserligen sällan aktuella i praktiken efter-

som konkursförfaranden som rör banker och centrala värdepappersförvarare turligt nog 

är sällsynta. Det betyder dock inte att risken för konkurs helt kan uteslutas.  

 Brukandet av finansiella säkerheter medför att kapital kan användas på ett mer ef-

fektivt sätt. Det gynnar inte bara de enskilda aktörerna utan också det finansiella syste-

met i stort. För att öka förutsebarheten och minska de risker som återanvändandet av 

finansiella säkerheter för med sig måste det finnas tydliga regler som reglerar förfaran-

det. De regler som finns i svensk rätt i dag är enligt min mening inte bara otydliga utan i 

vissa avseenden även otillräckliga. Jag har i den här uppsatsen argumenterat för en mer 

nyanserad syn på kontoförda finansiella instrument. Sett till det faktum att pantsättaren 

är ägare till de pantsatta finansiella instrumenten borde denne tillåtas separera säkerhe-

ten vid en eventuell konkurs hos panthavaren. En tydlig distinktion mellan finansiella 

instrument och rätten till finansiella instrument likt den som görs i utländska rättsord-

ningar skulle dessutom otvivelaktigt garantera pantsättaren ett bättre skydd. En sådan 

ordning skulle dock slå hårt mot panthavarens borgenärer eftersom egendom i allt för 

stor utsträckning skulle undandras dem. Oavsett vems intressen som är mest skydds-

värda bör de regler som reglerar förutsättningarna för återpantsättning tydligt ange vad 

som gäller. Så är inte fallet i dag. Jag anser därför att ett klargörande uttalande från lag-

stiftaren om reglernas innebörd är påkallat. 
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