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DEL I    INLEDNING

1.2 Syfte och disposition

Insolvensr�tten har uppst�tt ur n�dv�ndigheten att g�ra ett val. Vid g�lden�rens insolvens
saknas medel att reglera samtliga fordringar, och lagstiftaren m�ste d�, f�r att undvika kaos,
avg�ra vem som skall erh�lla betalning.1 Grundprincipen i svensk insolvensr�tt �r att
samtliga borgen�rer skall behandlas lika vid g�lden�rens obest�nd. Endast d� verkligt
b�rande sk�l finns, skall en fordran prioriteras h�gre �n en annan. �ven i engelsk r�tt �r
likabehandling av g�lden�rens borgen�rer, pari passau, en grundprincip. Liksom i Sverige �r
dock denna huvudregel f�rem�l f�r ett flertal undantag. I svensk r�tt avg�rs
prioritetsordningen mellan olika fordringar fr�mst av best�mmelser i FRL. Det framg�r h�r
vilka fordringar som ansetts f�rtj�na en s�rskilt f�rm�nlig st�llning.

Uppsatsens �vergripande syfte �r att j�mf�ra den svenska FRL med dess engelska
motsvarighet. Under detta arbete har jag f�ljt det tillv�gag�ngss�tt som f�respr�kas av
Zweigert-K�tz. Uppsatsen inleds med en deskriptiv genomg�ng av de b�da r�ttsordningarna,
varvid i viss utstr�ckning �ven egna synpunkter f�rs fram. D�refter f�ljer en j�mf�rande
analys, som i sin tur �tf�ljs av mina egna synpunkter.2 Den engelska prioritetsordningen �r
mindre omfattande �n den svenska, varf�r en funktionell j�mf�relse kr�ver att �ven
r�ttsinstitut utanf�r den egentliga prioritetsordningen behandlas. Detta f�rklarar
inkluderandet av fixed security.

Av den deskriptiva redog�relsen framg�r i vilken utstr�ckning, och ifr�ga om vad, de b�da
r�ttsordningarna valt att s�tta likabehandlingsprincipen ur spel. Skillnader och likheter
h�rvidlag, vilka kan vara nog s� intressanta, framg�r vid genoml�sning och skall d�rf�r inte
bli f�rem�l f�r n�gon direkt j�mf�rande analys. Analysen syftar ist�llet till att belysa motiv
och f�rklaringar till likheter och olikheter, samt att redog�ra f�r deras resultat och effekter.
Med utg�ngspunkt i bland annat f�rm�nsr�ttskommitt�ns bet�nkande, SOU 1999:1, skall jag
�ven f�rs�ka ge en bild av utvecklingstendenser inom de b�da r�ttsordningarna.

Slutligen skall n�mnas att jag ifr�ga om engelsk r�tt har valt att i huvudsak anv�nda engelska
beteckningar. D� en exakt motsvarighet f�rekommer i svensk r�tt anv�nder jag dock ist�llet
det svenska uttrycket.

1.2 Avgr�nsning

Uppsatsen behandlar n�stan uteslutande den situation som uppst�r d� g�lden�ren �r insolvent,
eller illikvid. �ven prioritetsordningen vid utm�tning kommer dock kortfattat att ber�ras, d�
en kredits�kerhets styrka �r beroende av m�jligheten att motst� krav ifr�n tredje man. Vidare
f�ruts�tts genomg�ende att g�lden�ren �r ett f�retag, vilket i synnerhet har betydelse i fr�ga
om engelsk r�tt. D� en enskild engelsman �r p� obest�nd tr�der delvis helt andra regler in.
Det b�r ocks� f�rtydligas att jag endast behandlar engelsk r�tt, varmed avses de regler som
styr England och Wales. Skottland har i flera avseenden helt andra lagar. Slutligen behandlas
endast kredits�kerheter i form av f�rm�nsr�tt, och i mindre utstr�ckning, f�r sammanhangets
skull, �ven �gander�ttsf�rbeh�ll. Noteras kan s�rskilt att kvittning l�mnats utanf�r uppsatsen.

                                                            
1 Wood II s 1
2 Zweigert-K�tz s 43ff



DEL II    SVENSK R�TT

2.1 Inledning

2.1.1 Introduktion

2.1.1.1 Utm�tning och konkurs

D� en borgen�r inte erh�ller betalning f�r en penningfordran, �r hans fr�msta utv�g att hos
kronofogdemyndigheten ans�ka om utm�tning. Vid denna specialexekution riktas
verkst�lligheten mot ett eller flera s�rskilda objekt bland g�lden�rens tillg�ngar.
Utm�tningsborgen�rens st�llning i f�rh�llande till g�lden�rens �vriga borgen�rer avg�rs
fr�mst av best�mmelser i FRL.

En g�lden�r p� obest�nd kan f�rs�ttas i konkurs, varigenom hans samlade, befintliga och
under f�rfarandet inkommande, tillg�ngar tas i anspr�k av hans samtliga borgen�rer f�r
betalning av deras fordringar. Endast fordringar uppkomna innan konkursen beaktas.
Konkursbeslutet avsk�r g�lden�rens r�dighet �ver tillg�ngarna, och ett f�rbud mot
s�raktioner ifr�n andra intressenter intr�der. Tillg�ngarna omh�ndertas f�r borgen�rernas
r�kning av konkursboet, vars f�rvaltare efter avyttrande av egendomen skall dela ut influtna
medel till ber�rda borgen�rer. Utdelningsordningen best�ms huvudsakligen av regler i FRL. I
sin verksamhet skall konkursf�rvaltaren ta till vara borgen�rernas gemensamma r�tt och
b�sta, samt att vidta de �tg�rder som fr�mjar en snabb och f�rm�nlig avveckling av boet.
Under f�ruts�ttning att borgen�rernas r�tt inte n�mnv�rt f�rringas, f�r f�rvaltaren vid
avvecklingen �ven beakta vad som �r �gnat att l�ngsiktigt fr�mja syssels�ttningen.

2.1.1.2 F�retagsrekonstruktion

En n�ringsidkare som �r, eller inom kort kan antas bli, illikvid, kan f� till st�nd ett
rekonstruktionsf�rfarande enligt FRekL. En av r�tten utsedd rekonstrukt�r skall under
f�rfarandet rekonstruera f�retaget s�v�l finansiellt som verksamhetsm�ssigt. Det konstateras i
lagens f�rarbeten vara ol�mpligt, ur s�v�l samh�llsekonomisk som f�retagsekonomisk
synpunkt, att genom konkurs rekonstruera ett i grunden l�nsamt f�retag. Rekonstruktion utan
konkurs minskar risken f�r kapitalf�rst�ring och f�rlorade arbetstillf�llen, i synnerhet som
f�rfarandet kan initieras redan innan g�lden�ren blivit insolvent. FRekL ger en illikvid
n�ringsidkare, vars f�retag bed�ms ha utsikter till fortsatt l�nsam verksamhet, ett r�drum,
under vilket �tg�rder f�r att f�rb�ttra r�relsens resultat kan vidtas och ackordsf�rhandlingar
med borgen�rer �ga rum.3 G�lden�ren beh�ller under f�rfarandet sin r�dighet �ver
tillg�ngarna, men har, vid hot om rekonstruktionens upph�rande, upplysningsplikt gentemot
rekonstrukt�ren, vars anvisningar om verksamhetens bedrivande han ocks� skall f�lja. Under
f�rfarandet r�der i princip f�rbud mot s�raktioner, vilket dock inte f�rhindrar verkst�llighet
f�r fordran f�renad med pantr�tt eller retentionsr�tt. Borgen�rskollektivet har m�jlighet att
ut�va inflytande genom en borgen�rskommitt�, med vilken rekonstrukt�ren skall samr�da i
v�sentliga fr�gor.

2.1.2 F�rm�nsr�ttsordning

Endast g�lden�rens egendom svarar f�r hans skulder vid utm�tning eller konkurs. En

                                                            
3 SOU 1992:113 s 19, Prop 1995/96:5 s 53ff



borgen�r med separationsr�tt till egendom i g�lden�rens besittning, till�ts vid ett
exekutionsf�rfarande separera denna, utan att ber�ras av �vriga borgen�rers fordringar.
F�rh�llandet mellan fordringar utan s�kerhetsr�tt i form av separationsr�tt, regleras vid
utm�tning eller konkurs huvudsakligen av FRL. D�r stadgas i 1 ¤ att borgen�rer har inb�rdes
r�tt till betalning enligt denna lag. Vid f�reskrift om lika r�tt, sker betalning proportionellt i
f�rh�llande till fordrans storlek. Fordringar som inte gjorts f�rm�nsber�ttigade, dvs
oprioriterade fordringar, har enligt 18 ¤, om inte avtal tr�ffats om efterst�lldhet, lika, och
s�msta, r�tt till betalning. F�rm�nsr�tt till betalning �r enligt 2 ¤ s�rskild eller allm�n.
S�rskild f�rm�nsr�tt avser viss g�lden�rens egendom och g�ller vid b�de utm�tning och
konkurs, medan allm�n f�rm�nsr�tt ist�llet omfattar g�lden�rens samlade egendom och
endast g�ller vid konkurs. S�rskilda f�rm�nsr�tter g�ller enligt 9 ¤ inb�rdes efter
paragrafernas f�ljd och efter den i paragraferna angivna numreringen. �ven allm�nna
f�rm�nsr�tter g�ller inb�rdes efter paragrafernas f�ljd, men fordringar uppr�knade i samma
paragraf har enligt 14 ¤ lika r�tt. S�rskild f�rm�nsr�tt har enligt 15 ¤ f�retr�de framf�r
allm�n f�rm�nsr�tt. Fordran med s�rskild f�rm�nsr�tt blir enligt 18 ¤ oprioriterad i den
utstr�ckning s�kerheten inte f�rsl�r f�r att infria fordringen. F�rm�nsr�tt best�r enligt 3 ¤
�ven d� fordringen �verl�ts, tas i anspr�k genom utm�tning eller p� annat s�tt �verg�r till
annan. Prioritetsordningen enligt FRL kan sammanfattas enligt f�ljande;4

S�rskild f�rm�nsr�tt:
1. Fordran f�renad med pantr�tt eller retentionsr�tt i l�s egendom
2 .  F�rs�kringstagares och andra ers�ttningsber�ttigades fordran p� grund av

f�rs�kringsavtal hos f�rs�kringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges
i 7 kap 11a ¤ f�rs�kringsr�relselagen och 5 kap 11 ¤ lagen om utl�ndska
f�rs�kringsgivares verksamhet i Sverige.5

3. Viss fordran hos hyresg�st eller arrendator
4. F�retagshypotek
5. Fordran f�renad med s�kerhetsr�tt i fast egendom
6. Fordran f�renad med s�kerhetsr�tt i tomtr�tt
7. Utm�tning

Allm�n f�rm�nsr�tt:
8. Fordran p� ers�ttning f�r kostnader beskrivna i 10 ¤ samt 10a ¤
9. Fordran p� skatt och allm�n avgift
10. Fordran p� l�n och annan ers�ttning samt pension

Saknar f�rm�nsr�tt:
11. Oprioriterade fordringar
12. Efterst�llda fordringar

Samtliga allm�nna och ett f�tal s�rskilda f�rm�nsr�tter kan betecknas s�som tysta, eftersom
de inte kr�ver n�gon form av publicitet. Dessutom kan en uppdelning g�ras mellan
konventionella f�rm�nsr�tter, vilka uppkommer genom avtal, och legala f�rm�nsr�tter, vilka
uppkommer enligt lag. S�rskilda f�rm�nsr�tter �r vanligtvis konventionella, medan allm�nna,
och ett f�tal s�rskilda, f�rm�nsr�tter �r legala.

Slutligen b�r n�mnas att utdelning till g�lden�rens borgen�rer vid konkurs kan ske f�rst
sedan konkurskostnader och, i andra hand, massafordringar betalats. Konkurskostnader
definieras enligt 14 kap 1 ¤ KL sammanfattningsvis som kostnader orsakade av

                                                            
4 Prioritetsordningen mellan flera f�rm�nsr�tter av samma slag best�ms ofta av regler utanf�r FRL.
Exempelvis regleras f�rh�llandet mellan flera inteckningar i fast egendom av JB.
5 Enligt 4a ¤ FRL. Behandlas inte vidare.



konkurshandl�ggningen. Massafordringar uppkommer ist�llet d� tredje man slutit avtal med
ett konkursbo.6

2.2 Pantr�tt och retentionsr�tt i l�s egendom

2.2.1 Pantr�tt

2.2.1.1 Introduktion

S�rskild f�rm�nsr�tt f�ljer enligt 4 ¤ FRL med fordran f�renad med s�kerhet i form av
pantr�tt i l�s egendom.7 Legal pantr�tt f�rekommer visserligen, men i typfallet uppl�tes
denna s�kerhetsr�tt genom avtal. Pantr�tt till�ter en borgen�r att, d� viss g�lden�rens
prestation inte fullg�res, ist�llet tillgodog�ra sig prestationens v�rde ur den pantsatta
egendomen. D� annat inte avtalats skall f�rs�ljning av pantobjektet ske enligt regler i 10 kap
2 ¤ HB. Vanligtvis f�rbeh�ller sig dock panthavaren r�tt att s�lja egendomen under hand.
Enligt 37 ¤ AvtL skall en panthavare efter f�rs�ljning redovisa eventuellt �verhypotek till
pants�ttaren. Panthavarens m�jlighet till f�rs�ljning medf�r, enligt Und�n, att ett pantobjekt
b�r ha ekonomiskt v�rde samt kunna �verl�tas. Pantr�tt i exempelvis prover, k�pebrev eller
lagfartshandlingar kan d�rf�r inte uppl�tas. H�stad betvivlar dock att avtal om pantr�tt i
egendom utan bytesv�rde alltid skulle vara ogiltigt. Regler i AvtL tillhandah�ller en
tillr�cklig reservutg�ng vid missbruk av avtalsfriheten.8

2.2.1.2 F�rm�nsr�ttsber�ttigad pantr�tt

Enligt 4 ¤ 1 st 1 p FRL f�ljer f�rm�nsr�tt med legal sj�pantr�tt enligt 3 kap sj�lagen,
respektive legal luftpantr�tt enligt 11 kap 3-4 ¤¤ luftfartslagen. Dessa pantr�tter �r inte
beroende av n�got sakr�ttsligt moment och �r d�rf�r helt osynliga f�r tredje man. Sj�pantr�tt,
i fartyg, f�ljer med l�n och annan ers�ttning till de anst�llda samt med b�rgarl�n. Sj�pantr�tt,
f�r fordringar som avses i 3 kap 43 ¤ sj�lagen, belastar �ven i fartyget inlastat gods.
Luftpantr�tt i luftfartyg eller gods ombord, respektive ers�ttning d�rf�r, omfattar fordran p�
viss b�rgarl�n eller kostnadsers�ttning.

F�rm�nsr�tt f�ljer enligt 4 ¤ 1 st 2 p FRL med handpantr�tt. Med detta avses pantr�tt i l�s�re
eller v�rdepapper, vilken enligt 10 kap 1 ¤ HB blir sakr�ttsligt skyddad genom tradition av
pantobjektet till panthavaren. Traditionskravet motiveras av att det medf�r en viss, l�mplig,
uppoffring f�r g�lden�ren vid kreditupptagning, samt att det dessutom motverkar
skentransaktioner och dubbeldispositionskonflikter. Lennander p�pekar �ven att tradition
underl�ttar panthavarens realisation av panten. Detta �r dock enligt H�stad och Helander inte
n�got tredjemansintresse, och skall d�rf�r inte �beropas till f�rm�n f�r kravet p� tradition.9

Betr�ffande traditionskravets inneb�rd skall h�r enbart n�mnas att det �r fullt tillr�ckligt att
pants�ttaren blivit och f�rblir avskuren ifr�n sin r�dighet �ver panten. Panthavaren beh�ver
inte ha f�tt egendomen i sin sj�lvst�ndiga besittning.10 D� panten befinner sig hos tredje man,
ers�tts kravet p� tradition med ett krav p� denuntiation enligt lagen om pants�ttning av l�s
                                                            
6 Folkesson s 149f
7 Fast egendom definieras, 1-2 kap JB, s�som jord indelad i fastigheter samt fastighetstillbeh�r,
byggnadstillbeh�r och, om inte annat inskrivits i fastighetsboken, industritillbeh�r. Tillbeh�r �r fast
egendom endast d� det �gs av fastighets�garen. All egendom som inte �r fast egendom �r l�s
egendom, vilken indelas i flera kategorier. En av dessa �r l�s�re; flyttbara f�rem�l.
8 Und�n s 184f, H�stad s 285
9 Lennander s 21, H�stad s 286f, Helander s 365
10 Se bl.a. NJA 1996 s 52, Helander s 414ff, H�stad s 288f



egendom som innehas av tredje man. Efter denuntiation anses tredje man besitta panten f�r
panthavarens r�kning och s�kerheten omfattas av f�rm�nsr�tt.

Med handpantr�tt skall enligt f�rarbeten j�mst�llas annan pantr�tt i l�s egendom, vilken p�
grund av egendomens beskaffenhet kan stiftas utan vanlig tradition, och som inte omfattas av
annan best�mmelse i FRL.11 H�rmed avses exempelvis pants�ttning av enkelt skuldebrev
eller annan enkel fordran genom denuntiation till sekundog�lden�ren enligt 31 ¤ samt 10 ¤
SkbrL. �ven pantr�tt i andelsr�tt eller nyttjander�tt, som uppn�r sakr�ttsligt skydd genom
denuntiation, omfattas av f�rm�nsr�tt. Pantr�tt i patent eller patentans�kan vinner enligt 95 ¤
patentlagen sakr�ttsligt skydd genom registrering, men skall enligt 102 ¤ patentlagen
behandlas s�som handpantr�tt. Detta medf�r f�rm�nsr�tt enligt 4 ¤ 1 st 2 p FRL. Detsamma
g�ller enligt 34a ¤ samt 34i ¤ varum�rkeslagen ifr�ga om pantr�tt i r�tten till registrerat
varum�rke respektive r�tten till ans�kan om registrering av varum�rke. N�mnas b�r ocks� att
f�rm�nsr�tt enligt 4 ¤ 1 st 2 p FRL �ven f�ljer med pantr�tt p� grund av registrering eller
underr�ttelse enligt lagen om kontof�ring av finansiella instrument.

Handpantr�tt kan ocks� uppl�tas i andra hand, sekund�rpants�ttning, vilket ger en ny
borgen�r r�tt att tillgodog�ra sig panten sedan prim�rpanthavarens fordran reglerats, samt
medf�r f�rm�nsr�tt enligt 4 ¤ 1 st 2 p FRL. Vid sekund�rpants�ttning av l�s�re eller
v�rdepapper uppn�s sakr�ttsligt skydd genom denuntiation till innehavaren. Dock kan noteras
den av Rodhe f�respr�kade, avvikande �sikten att enbart prim�rpanthavaren skall denuntieras
d� pantobjektet genom dennes f�rsorg befinner sig hos tredje man.12 D�
sekund�rpants�ttningen ist�llet avser enstaka, enkla fordringar uppn�s sakr�ttsligt skydd,
enligt NJA 1980 s 197, genom denuntiation till sekundog�lden�ren. Vid pants�ttning av
�verhypotek i enkla fordringar vid factoring �r det, enligt NJA 1986 s 217,  d�remot
tillr�ckligt att factorn underr�ttas.

Slutligen skall n�mnas att handpantr�tt med f�rm�nsr�tt enligt 4 ¤ 1 st 2 p FRL kan vara b�de
konventionell och legal. S�som exempel p� legal pantr�tt kan n�mnas kommission�rs
s�kerhet i kommissionsgodset f�r fordringar mot kommittenten, enligt 15 och 16 ¤¤
kommissionslagen.13

Vissa former av l�s�re kan enligt 10 kap 7 ¤ HB inte pants�ttas genom tradition, och d�rmed
inte heller genom denuntiation. Detta g�ller skepp och skeppsbyggen, vilka enligt 3 kap
sj�lagen pants�tts genom inskrivning och �verl�mnande av pantbrev, samt luftfartyg och dess
reservdelar, som enligt lagen om inskrivning av r�tt till luftfartyg likaledes pants�tts genom
inskrivning. Pantr�tt i dessa objekt har f�rm�nsr�tt enligt 4 ¤ 1 st 3 p FRL och har, enligt 9 ¤
2 st FRL, dessutom f�retr�de framf�r annan retentionsr�tt �n som avses i 3 kap 39 ¤ sj�lagen.
I 4 ¤ 1 st 4 p FRL stadgas att f�rm�nsr�tt f�ljer med registrering av b�tbyggnadsf�rskott
enligt s�rskild lag d�rom.

2.2.1.3 Situationen vid konkurs eller utm�tning

Vid pants�ttarens konkurs har panthavaren inte l�ngre r�tt att s�lja objektet under hand eller
enligt 10 kap 2 ¤ HB. Ist�llet tr�der tvingande best�mmelser i 8 kap 10 ¤ KL i kraft.
Borgen�ren till�ts enligt detta stadgande sj�lv ombes�rja f�rs�ljning av pantobjektet, men
skall dessf�rinnan ge konkursf�rvaltaren m�jlighet till inl�sen. Om borgen�ren inte sj�lv vill
ombes�rja f�rs�ljning, �verg�r denna r�tt till konkursf�rvaltaren. Pantobjektet s�ljs d� utan
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belastning av pantr�tt och borgen�ren f�r ist�llet f�rm�nsr�tt i k�peskillingen. Trots
pants�ttarens konkurs kan panthavaren, enligt 3 kap 7 och 8 ¤¤ KL, beg�ra utm�tning i
panten och ocks� f� exekutionen fullbordad. Slutligen kan n�mnas att en panthavare inte
beh�ver bevaka sin fordran i konkursen f�r att f� betalning ur panten.14

Vid utm�tning av egendom som omfattas av sakr�ttsligt skyddad pantr�tt har panthavaren
alltid, vilket beskrivs nedan, h�gre prioritet. Utm�tning f�r oprioriterad fordran anses ha skett
med f�rbeh�ll f�r panthavarens r�tt.

2.2.2 Retentionsr�tt

F�rm�nsr�tt f�ljer enligt 4 ¤ 1 st 2 p FRL med r�tt att kvarh�lla l�s egendom till s�kerhet f�r
fordran, dvs retentionsr�tt. Retentionsr�tt kan visserligen vara b�de konventionell och legal,
men uppkommer endast i undantagsfall genom avtal. I f�rarbeten betonas att retentionsr�tt
g�ller i kvarh�llen egendom endast s� l�nge borgen�rens besittning best�r.15

Den relativt marginella skillnaden mellan handpantr�tt och retentionsr�tt har traditionellt
angetts best� i att retentionsr�tt, till skillnad fr�n pantr�tt med dess realisationsm�jlighet, �r
en ren kvarh�llningsr�tt. Dess s�kerhetsfunktion �r beroende av m�jligheten att framtvinga
betalning genom v�gran att utl�mna egendom. Eftersom retinenten nu i de flesta fall erh�llit
lagstadgad r�tt att s�lja objektet efter viss tid, har skillnaden mellan de tv� s�kerhetsr�tterna
ytterligare minskat. Som exempel p� f�rs�ljningsr�tt kan n�mnas lagen om n�ringsidkares
r�tt att s�lja saker som inte har h�mtats. Eftersom retentionsr�tt trots allt inte �r fr�mst
inriktad p� f�rs�ljning, st�r det dock klart att egendomen inte m�ste ha bytesv�rde.16 Vid
konkurs och utm�tning skall retentionsr�tt, enligt 1 kap 5 ¤ KL samt 5 kap 13 ¤, 6 kap 7 ¤, 8
kap 11 ¤ och 9 kap 4 ¤ UB, behandlas p� samma s�tt som handpantr�tt.

Enskilda retentionsr�tter och f�ruts�ttningarna f�r deras uppkomst skall inte n�rmare
behandlas. N�mnas kan dock att legala retentionsr�tter enligt Und�n kan indelas i tre grupper,
som i huvudsak k�nnetecknas av att n�gon utf�rt arbete p�, eller f�rorsakats kostnader av,
annans egendom i hans besittning.17 Det har i NJA 1985 s 205, slagits fast att endast fordran
f�r arbete p� gods som �nnu innehas av borgen�ren kan s�kras genom legal retentionsr�tt.
Det �r dock m�jligt att genom avtal skapa kopplad retentionsr�tt, d�r egendom utg�r s�kerhet
f�r flera fordringar mot samma g�lden�r.18 Det r�der viss os�kerhet om i vilken utstr�ckning
analogier kan g�ras ifr�n befintliga lagrum om legal retentionsr�tt. Det torde dock vara klart
att det saknas utrymme f�r en generell regel om retentionsr�tt i samtliga fall d� samband
f�religger mellan fordrans uppkomst och s�dan g�lden�rens egendom som borgen�ren �nnu
har i sin besittning.19
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2.3 F�rm�nsr�tt i n�ringsverksamhets l�sa egendom

2.3.1 Fordran hos hyresg�st eller arrendator

S�rskild, legal, f�rm�nsr�tt i l�s egendom tillh�rande n�ringsverksamhet f�ljer, enligt 5 ¤ 1 st
1 p FRL, med fastighets�gares fordran hos hyresg�st eller arrendator p� grund av hyres- eller
arrendeavtal f�r l�genhet eller jord avsedd f�r verksamheten. F�rm�nsr�tten omfattar
maximalt ett belopp motsvarande tre m�naders hyra eller ett �rs arrendeavgift. G�lden�ren
m�ste vara n�ringsidkare, ett begrepp som skall tolkas p� samma s�tt som vid
f�retagshypotek. Fordran beh�ver inte avse just hyra eller arrende, men skall ha uppkommit
p� grund av hyres- respektive arrendeavtalet. Exempelvis kan fordran p� skadest�nd komma
ifr�ga. F�rm�nsr�ttens underlag �r enligt 5 ¤ 2 st FRL precis detsamma som vid
f�retagshypotek, men g�ller oberoende av om f�retagsinteckning finns eller inte.20

F�rm�nsr�tten g�ller endast d� hyres- eller arrendef�rh�llandet best�r vid utm�tning eller
konkurs.21 Vad g�ller hyresf�rh�llande har detta slagits fast genom NJA 1987 s 992.22 HD
konstaterade att det inte av lagregelns ordalydelse framg�r huruvida best�ende
hyresf�rh�llande kr�vs, men att s� varit fallet under tidigare lagstiftning. F�rarbetena till FRL
f�refaller inte ha �syftat n�gon �ndring i detta avseende. Tv�rtom skulle en �ndrad inst�llning
vara sv�r att f�rena med de s�rskilda motiven bakom den aktuella f�rm�nsr�tten. Vid ut�kad
f�rm�nsr�tt riskerar �vriga borgen�rer att drabbas h�rt av tidigare hyresv�rdars kvarst�ende
fordringar. Gregow var av skiljaktig mening. Sakliga sk�l, d�ribland motiven bakom den
aktuella f�rm�nsr�tten, ger enligt hans mening vid handen att f�rm�nsr�tten b�r g�lla �ven d�
hyresf�rh�llandet inte l�ngre best�r. Det �r till f�rdel f�r samtliga borgen�rer att en hyresv�rd
med f�rm�nsr�tt kan avst� ifr�n att beg�ra omedelbar avhysning vid hyresg�stens
betalningsf�rsummelse. D� krav st�lls p� best�ende hyresf�rh�llande kan v�rden dock inte
f�rlita sig p� f�rm�nsr�tten, eftersom risk finns f�r upps�gning fr�n hyresg�stens sida.
Dessutom m�ste v�rden f�r att inte f�rlora sin f�rm�nsr�tt beg�ra utm�tning eller konkurs,
om han efter en tid utan betalning vill att hyresavtalet skall upph�ra. Detta st�r i direkt strid
med andra borgen�rers intressen. �ven H�stad �r kritiskt inst�lld till HD:s avg�rande.23    

I en artikel h�vdar di Meo att f�rm�nsr�tt f�r hyresfordringar inte kan g�ras g�llande d�
g�lden�ren vid konkursutbrott �nnu inte tilltr�tt fastigheten. Han menar att
konkursf�rvaltningen d� inte har behov av tid f�r avveckling eller rekonstruktion, samt att
det, d� tilltr�de inte skett, torde vara sv�rt att motivera varf�r just kontraktsbrott i
hyresf�rh�llanden skall inta en s�rst�llning. H�stad menar ist�llet att �ndam�let att insolvent
hyresg�st inte genast skall s�gas upp talar f�r att f�rm�nsr�tt �ven i denna situation kan g�ras
g�llande.24 Det �r sv�rt att se varf�r behovet av tid till avveckling och rekonstruktion skulle
vara mindre f�r att g�lden�rsf�retaget exempelvis best�mt sig f�r att byta lokaler.
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2.3.2 F�retagshypotek

2.3.2.1 S�kerhetsr�ttens uppl�tande

F�rm�nsr�tt i l�s egendom tillh�rande n�ringsverksamhet f�ljer enligt 5 ¤ 1 st 2 p FRL med
f�retagshypotek. Genom uppl�telse av f�retagshypotek erh�ller en borgen�r s�kerhet i ett
f�r�nderligt egendomskollektiv. Detta omfattar normalt g�lden�rens samtliga l�sa egendom,
med undantag f�r s�dana tillg�ngar som enligt lagstadgande inte skall ing�. Egendomen f�r
�verl�tas av g�lden�ren, och n�r s� sker upph�r vanligtvis borgen�rens r�tt. Ist�llet kommer
borgen�rens s�kerhet att omfatta eventuell ny l�s egendom som tillfaller bolaget.
F�retagshypotek definieras enligt 1 kap 1 ¤ FHL s�som Òen s�kerhetsr�tt enligt
best�mmelserna i denna lag.Ó En klassificering �r sv�r att g�ra, men Dahlgren-Rune menar
att det �r en s�rskild s�kerhetsr�tt i gr�nslandet mellan pantr�tt och f�rm�nsr�tt. Det kan inte
s�gas vara en pantr�tt, eftersom f�retagshypotek inte g�ller i best�md egendom. Den
egendom som omfattas kan dessutom vanligtvis uppl�tas utan att belastas av s�kerhetsr�tten.
Det kan inte heller s�gas vara en f�rm�nsr�tt, eftersom det finns ett begr�nsat
oms�ttningsskydd, och betalningsr�tten �ven g�ller utan hinder av preskription.25 Vanligtvis
betecknas dock f�retagshypotek s�som en f�rm�nsr�tt.

Den som uppl�ter f�retagshypotek m�ste enligt 1 kap 2 ¤ FHL vara n�ringsidkare. Med
n�ringsidkare f�rst�s enligt lagens f�rarbeten var och en som yrkesm�ssigt bedriver
verksamhet av ekonomisk art. Under tidigare lagstiftning kunde enbart bokf�ringspliktiga
n�ringsidkare uppl�ta f�retagsinteckning, dvs motsvarigheten till dagens f�retagshypotek.
Inf�r inf�randet av FHL pekade dock departementschefen p� att detta utest�ngde m�nga
mindre f�retag, vilket sades ha negativa konsekvenser f�r n�ringslivet. R�tten att uppl�ta
s�kerhetsr�tten skulle ist�llet tillkomma samtliga n�ringsidkare. Det faller p� borgen�ren att
sj�lv bed�ma huruvida f�retagshypotek i ett enskilt fall skall godtas som s�kerhet f�r en
fordran. Enligt 1 kap 4 ¤ 3 st FHL likst�lls med n�ringsidkare den som avser att bedriva
n�ringsverksamhet, men �nnu inte har p�b�rjat denna. Detta f�r att praktiska hinder inte skall
f�rsv�ra anskaffandet av startkapital och annan kredit.26

En n�ringsidkare som vill uppl�ta f�retagshypotek har, enligt 1 kap 2 ¤ FHL, r�tt att i
verksamheten erh�lla inskrivning av visst penningbelopp, s.k. f�retagsinteckning. Ans�kan
om inskrivning skall enligt 4 kap 10 ¤ FHL g�ras av n�ringsidkaren, men det �r vanligt
f�rekommande att den ist�llet g�rs av en borgen�r som ombud f�r g�lden�ren.27

Inskrivningsmyndigheten utf�rdar ett bevis p� inteckning i form av ett f�retagshypoteksbrev.
F�retagshypotek uppl�ts sedan, enligt 1 kap 3 ¤ FHL, genom att n�ringsidkaren �verl�mnar
f�retagshypoteksbrevet till en borgen�r som s�kerhet f�r fordran. Betr�ffande �verl�mnandet
g�ller allm�nna regler om tradition av l�s egendom. Fordringsf�rh�llandet �r vanligtvis
dokumenterat i en omslagsrevers, men �ven ett muntligt avtal �r fullt godtagbart. Ut�ver
befintliga fordringar, kan fordringen �ven vara villkorlig eller �nnu inte ha uppkommit. Det
�r exempelvis vanligt att f�retagshypotek uppl�ts som s�kerhetsr�tt f�r en banks samtliga
nuvarande och framtida fordringar mot g�lden�ren.28
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2.3.2.2 Omfattning

F�retagshypotek omfattar enligt huvudregeln i 2 kap 1 ¤ 1 st FHL n�ringsidkarens samtliga
l�sa egendom i den m�n egendomen h�r till den intecknade verksamheten. Det stadgas i 3
kap 1 ¤ FHL att f�retagsinteckningar beviljas i all den n�ringsverksamhet som
n�ringsidkaren vid varje tillf�lle ut�var h�r i landet. Inteckningen kan dock begr�nsas till
verksamhet av viss art eller, d� fr�ga �r om produktion av elenergi genom vattenkraft eller
om gruvdrift, till verksamhet inom ett visst omr�de. Formuleringen Òvid varje tidÓ markerar
att inteckningen utg�r en ram inom vilken verksamheten kan v�xla.29

Kravet p� att egendomen skall vara n�ringsidkarens betyder enligt lagens f�rarbeten att den
skall ing� i hans f�rm�genhet s� att den �r tillg�nglig f�r hans borgen�rer. Bed�mningen
skall enligt Dahlgren-Rune g�ras med iakttagande av vanliga sakr�ttsliga grundsatser. I den
m�n ett f�rv�rv blivit borgen�rsskyddat omfattas egendom inom r�tt kategori av
f�retagshypotek hos k�paren. Walin h�vdar ist�llet att det saknar betydelse huruvida
n�ringsidkarens anspr�k �r sakr�ttsligt skyddat eller inte. �ven s�dana anspr�k som inte
uppn�tt skydd mot �verl�tarens borgen�rer skall ing� i f�retagshypoteket.30 Vad g�ller
egendom f�rem�l f�r �gander�ttsf�rbeh�ll, s� kan denna enligt NJA 1952 s 195 omfattas av
f�retagshypotek hos k�paren. I domen slogs fast att �gander�ttsf�rbeh�ll inte utesluter att
k�paren, trots att dennes r�tt �r villkorad, anses som �gare till egendomen. Om s�ljaren v�ljer
att separera omfattar f�retagshypoteket det �verv�rde som tillfaller k�paren.31 D� egendom
ist�llet �verl�tits av n�ringsidkaren anses den tillh�ra honom fram till den tidpunkt d�
k�paren uppn�r sakr�ttsligt skydd. D� �verl�telsen skett med utnyttjande av
�gander�ttsf�rbeh�ll kan, vilket uttrycktes i f�rarbetena till Fil, �verl�tarens anspr�k omfattas
av dennes f�retagshypotek �ven sedan k�paren f�tt egendomen i sin besittning.32 Pantsatt
egendom tillh�r fortfarande n�ringsidkaren och skall, d� �vriga krav �r uppfyllda, ing� i
f�retagshypotek. Dock har panthavarens r�tt givetvis f�retr�de, en r�tt som �ven kan ing� i
panthavarens eget f�retagshypotek.33

I 2 kap 2 ¤ 2 st FHL anges, i form av undantag ifr�n huvudregeln i f�rsta stycket, tre
kategorier av l�s egendom som, trots att de tillh�r den intecknade verksamheten, inte
omfattas av f�retagshypotek.

Enligt f�rsta punkten i 2 kap 2 ¤ 2 st FHL omfattar f�retagshypotek inte kassa- och
banktillgodohavanden, aktier, andra bevis om delaktighet i bolag, obligationer, f�rlagsbevis
och liknande skuldebrev avsedda f�r allm�n oms�ttning samt andelar i aktiefonder.
Begreppet kassa- och banktillgodohavanden har i doktrin orsakat tolkningsproblem. H�stad
skriver att propositionen inte ger n�gon v�gledning vid tolkning, och pekar p� att det kan
ifr�gas�ttas huruvida undantaget omfattar exempelvis checkar och fordringar p�
kontokortsf�retag, samt medel insatta p� postgirokonto. I hans mening �r s� fallet. Troligen
avs�g lagstiftaren att undanta s�dant som Òligger i kassanÓ och snabbt kan oms�ttas till
pengar, en tolkning som styrks av att ordet kontanter inte f�rekommer i lagrummet. Medel
insatta p� postgiro skall undantas fr�n hypoteksunderlaget, d� de �r l�ttillg�ngliga och typiskt
sett betraktas som likvida medel. Denna st�ndpunkt bekr�ftas av RH 1993:81, d�r medel
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insatta p� postgirokonto inte ans�gs omfattas av f�retagshypotek. Dahlgren-Rune stannar vid
att konstatera att uttrycket kan orsaka problem, medan Walin, med h�nvisning till H�stad,
menar att samtliga betalningsmedel skall r�knas som kassatillgodohavanden och att pengar
p� l�ttillg�ngliga konton alltid skall omfattas av undantaget.34 Det kan h�r p�pekas att
v�gledning, trots propositionens tystnad, m�jligen kan s�kas i lagens f�rarbeten. I den
proposition som f�regick FIL, vartill h�nvisas i f�rarbetena till FHL, s�gs att undantaget skall
omfatta Òkontanter och tillg�ngar som snabbt kan f�rvandlas i reda pengar.Ó Detta
exemplifieras sedan genom bl.a. banktillgodohavanden, men utg�r trots allt ett st�d f�r
H�stads �sikt.35

F�retagshypotek skall enligt f�rarbeten endast omfatta s�dan egendom som av praktiska sk�l
inte p� annat s�tt kan utnyttjas som kredits�kerhet. De �vriga undantagen enligt f�rsta
punkten motiveras s� med att de tillg�ngar som d�r r�knas upp, utan sv�righet kan pants�ttas
genom tradition.36 I �vrigt omfattas samtliga r�relsefordringar av f�retagshypotek, detta
oberoende av om de h�nf�r sig till laga hypoteksegendom eller inte. D� exempelvis en
fastighet s�lts omfattas fordran p� k�peskilling av s�kerhetsr�tten. Detsamma g�ller f�r
fordringar p� �terbetalning av skatt och avgifter samt �ven f�r goodwill. Vad g�ller factoring
s� tillh�r fordringarna vid faktura�verl�telse inte l�ngre den �verl�tande n�ringsidkaren, och
enbart �verhypoteket kan bli f�rem�l f�r dennes f�retagshypotek. D�remot kan fordringarna
m�jligen bli f�rem�l f�r factorns f�retagshypotek. Vid fakturabel�ning tillh�r fordringarna
visserligen den uppl�tande n�ringsidkaren, men factorn har, under f�ruts�ttning av
sakr�ttsligt skydd, f�retr�de till betalning ur tillg�ngarna.37

Enligt andra punkten i 2 kap 2 ¤ 2 st FHL omfattar f�retagshypotek inte egendom av s�dant
slag att den kan vara f�rem�l f�r pantr�tt p� grund av inteckning. Eftersom fast egendom
utesluts redan genom huvudregeln i f�rsta stycket, avses h�rmed tomtr�tt, vattenfallsr�tt,
skepp, skepp under byggnad samt luftfartyg, inklusive inteckningsbara reservdelar. Enligt
tredje punkten  skall f�retagshypotek inte omfatta s�dan egendom som varken kan utm�tas
eller ing� i konkurs.

Slutligen skall h�r s�gas n�got om medel p� administrationskonto. D� betalningsinst�llelse
meddelats, l�per hypoteksborgen�rerna risk att inf�r en eventuell efterkommande konkurs
f�rlora delar av sin s�kerhet genom att fordringar omvandlats till kassa- och bankmedel. F�r
att undvika att s�kerheten f�rs�mras kan den som administrerar betalningsinst�llelsen �ppna
ett administrationskonto i eget namn f�r mottagande av likvider f�r kundfordringar. Det har i
NJA 1987 s 105 samt NJA 1989 s 705 slagits fast att denna konstruktion har avsedd verkan.
Medel p� administrationskonto skall tillfalla f�retagshypoteksborgen�rer.38

2.3.2.3 Begr�nsat skydd vid �verl�telse

F�retagshypotek omfattar som ovan framg�tt den egendom som vid varje s�rskild tidpunkt
ing�r i den verksamhet som intecknats. D� egendom �verl�ts kommer den normalt inte l�ngre
att ing� i s�kerhetsr�ttens underlag.39 D� �verl�telsen omfattar hela verksamheten eller en hel
verksamhetsgren har borgen�ren dock enligt 2 kap 3 ¤ 1 st FHL s.k. f�rf�ljelser�tt. Detta
inneb�r ett undantag fr�n principen att f�retagshypotek endast omfattar egendom tillh�rande
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den uppl�tande n�ringsidkaren.40 F�retagshypotek g�ller enligt denna regel hos f�rv�rvaren,
med f�retr�de framf�r dennes borgen�rer, i just den best�mda egendom som �verl�tits. Om
f�rv�rvaren i sin tur �verl�ter eller uppl�ter egendomen, omfattar den ursprungliga
s�kerhetsr�tten ist�llet f�rv�rvarens fordran p� ers�ttning. F�rf�ljelser�tten g�r enligt 2 kap 3
¤ 2 st FHL f�rlorad om borgen�ren underl�ter att v�cka talan mot f�rv�rvaren om betalning
ur egendomen, vilket skall ske senast arton m�nader efter verksamhetens fr�ntr�dande och
senast sex m�nader efter att �verl�taren eller f�rv�rvaren l�mnat underr�ttelse om
�verl�telsen. Regeln om f�rf�ljelser�tt kompletteras av 2 kap 7 ¤ FHL, som stadgar att en
borgen�r, trots att fordran inte �r f�rfallen, under vissa givna f�ruts�ttningar f�r s�ka
betalning ur egendom som omfattas av f�retagshypotek. Exempel p� de f�ruts�ttningar som
skall vara f�r handen �r att den intecknade verksamheten eller en v�sentlig del d�rav �verl�ts,
eller att s�kerhetens v�rde p� visst s�tt v�sentligt f�rs�mras.

D� verksamheten i sin helhet �verl�ts omfattar f�retagshypoteket enligt 2 kap 2 ¤ FHL �ven
�verl�tarens fordran p� ers�ttning, s�vitt ers�ttningen avser egendom som vid �verl�telsen
omfattades av f�retagshypoteket. M�jligheten att �beropa s�kerhetsr�tt i detta surrogat �r
sj�lvst�ndig i f�rh�llande till f�rf�ljelser�tten enligt 2 kap 3 ¤ FHL. Det finns inte n�gon
regel f�r hur de b�da lagrummen skall kombineras, men det �r enligt Walin uppenbart att den
f�rv�rvare som belastas med f�rf�ljelser�tt inte dessutom skall beh�va betala k�peskillingen.
F�rv�rvaren erh�ller i ett s�dant fall en motfordran som kan dras av p� skulden till
�verl�taren.41

D� endast en verksamhetsgren �verl�ts kan det betraktas som tveksamt huruvida 2 kap 2 ¤
FHL alls �r till�mplig. Med avseende p� f�rf�ljelser�tt enligt 2 kap 3 ¤ FHL uttalas i motiven
att med �verl�telse av verksamhet skall likst�llas �verl�telse av en verksamhetsgren. Vad
g�ller s�kerhetsr�tt i fordran p� ers�ttning �r dock f�rarbetena tysta p� denna punkt. Walin
konstaterar inledningsvis att viss tveksamhet r�der, men baserar sedan sin argumentation p�
att lagstiftarens avsikt varit att �ven �verl�telse av verksamhetsgren skall omfattas. Detta
p�pekar han, kan orsaka sv�righeter, eftersom s�kerhetsr�tten i surrogatet enbart skall
omfatta fordringar h�nf�rliga till laga hypoteksegendom. Det f�retagshypotek som alltj�mt
g�ller i kvarvarande verksamhet omfattar dock enligt 2 kap 1 ¤ FHL samtliga fordringar som
inte �r s�rskilt undantagna. D�rmed inkluderas �ven de fordringar som enligt 2 kap 2 ¤ FHL
faller utanf�r hypoteksunderlaget. Walin menar att det rimliga �r att i ett s�dant fall till�mpa
huvudregeln i 2 kap 1 ¤ FHL, och endast anv�nda 2 kap 2 ¤ FHL d� hela verksamheten
�verl�tits.42 M�jligen �r det av just denna anledning som lagstiftaren valt att i f�rarbetena inte
h�nvisa till �verl�telse av verksamhetsgren. Slutligen b�r n�mnas att �ven regeln om
s�kerhetsr�tt i surrogat kompletteras av m�jlighet till betalning i f�rtid enligt 2 kap 7 ¤ FHL.

Enligt  lagen om handel med l�s�re som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva kan en
k�pare under vissa f�ruts�ttningar f� sakr�ttsligt skydd trots att den egendom som f�rv�rvats
�nnu befinner sig hos �verl�taren. En skriftlig, bevittnad handling �ver den k�pta egendomen
skall uppr�ttas, kung�ras samt registreras hos kronofogdemyndigheten. Sakr�ttsligt skydd
uppn�s f�rst efter trettio dagar. Om f�retagshypotek dessf�rinnan uppl�ts f�r detta enligt 2
kap 4 ¤ 2 st FHL f�retr�de.
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2.3.2.4 R�tt till betalning p� grund av f�retagshypotek

En borgen�r med f�retagshypotek till s�kerhet f�r sin fordran har, i konkurs eller vid
utm�tning, enligt 2 kap 5 ¤ 1 st FHL r�tt att, intill f�retagshypoteksbrevets belopp och med
den f�retr�desr�tt som inteckningen medf�r enligt lag, f� betalt f�r fordringen ur egendom
som omfattas av hypoteket. I den m�n detta inte f�rsl�r har borgen�ren �ven r�tt att f� betalt
ur egendomen genom ett till�gg, vilket inte f�r �verstiga femton procent av hypotekbrevets
belopp j�mte r�nta. F�retr�desr�tten f�r f�retagshypotek i f�rh�llande till andra f�rm�nsr�tter
regleras i 5 ¤ FRL, vartill h�nvisas i 3 kap 3 ¤ FHL. Prioritetsordningen mellan olika
borgen�rer med s�kerhet i f�retagshypotek regleras ist�llet i FHL.

Enligt 3 kap 4 ¤ 1 st FHL ger en f�retagsinteckning f�retr�de i f�rh�llande till en annan
f�retagsinteckning efter den tidsf�ljd i vilken inteckningarna s�kts. Inteckningar som s�kts
p� samma inskrivningsdag ger lika r�tt. Enligt andra stycket har dock n�ringsidkaren
m�jlighet att, i enlighet med best�mmelserna i fj�rde kapitlet, sj�lv best�mma f�retr�det
mellan flera inteckningar som s�kts p� samma inskrivningsdag. Inteckning f�r enligt 3 kap 2
¤ 3 st FHL inte beviljas om den ifr�ga om den intecknade verksamhetens art eller
giltighetsomr�det skulle avvika ifr�n en annan inteckning som �r beviljad eller s�kt i samma
verksamhet.

2.3.2.5 �garhypotek och sekund�rpants�ttning

Vid f�retagsinteckning f�rekommer inte n�got �garhypotek, och d� en borgen�r erh�llit
betalning skall den borgen�r som innehar efterf�ljande f�retagshypoteksbrev rycka upp.
Trots detta kan n�ringsidkaren l�mna ut det tidigare f�retagshypoteksbrevet som s�kerhet f�r
en annan skuld, varvid den borgen�r som ryckt upp �terf�r sitt ursprungliga f�rm�nsr�ttsl�ge.
H�stad p�pekar att uppryckningsr�tten �r fr�n pantr�ttslig synpunkt m�rklig, eftersom
g�lden�ren inte fr�ntagits r�digheten �ver den tillg�ng som utg�r s�kerheten.43

Av det som sagts om uppryckningsr�tt f�ljer att det �r m�jligt f�r n�ringsidkaren att genom
sekund�rpants�ttning ge en ny borgen�r s�kerhet i ett eventuellt �verhypotek. Denna nya
borgen�r erh�ller s�kerhet i ett visst hypoteksbrev i den utstr�ckning egendomen inte tas i
anspr�k av den prim�ra hypotekshavaren. Vid sekund�rpants�ttning ers�tts kravet p� tradition
av f�retagshypoteksbrev med ett krav p� denuntiation till prim�rpanthavaren. H�rvid
till�mpas analogvis lagen om pants�ttning av l�s egendom som innehas av tredje man.44

Walin-Rydin uppm�rksammar i  samband med sekund�rpants�ttning ett problem som kan
uppkomma vid �verl�telse av fordran. Borgen�ren har, d� han har s�kerhet i andra hand,
enligt  2 kap 5 ¤ 4 st FHL inte r�tt till det till�gg som tillkommer en prim�rpanthavare.45 D�
en borgen�r f�r flera fordringar har s�kerhet i samma f�retagshypoteksbrev, skall han
sannolikt anses ha prim�rs�kerhet f�r samtliga fordringar. I ett fall d� enbart en av dessa
fordringar �verl�ts, erh�ller f�rv�rvaren endast en sekund�rpantr�tt och s�kerheten f�rs�mras
d�rigenom. F�rfattarna anser att detta st�mmer d�ligt �verens med 3 ¤ FRL som stadgar att
f�rm�nsr�tt best�r �ven om fordringen �verl�ts.46 Resonemanget framst�r som n�got
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tveksamt, �tminstone om man betraktar f�retagshypotek som n�got mer �n en ren
f�rm�nsr�tt. F�rm�nsr�tten f�r f�retagshypotek enligt 5 ¤ FRL kvarst�r i of�r�ndrad
utstr�ckning �ven efter �verl�telsen. Det som f�rs�mras �r sj�lva s�kerheten, vilket inte torde
strida mot 3 ¤ FRL.

2.3.2.6 Konkurs

Vid g�lden�rens konkurs har inteckningshavaren s�som framkommit ovan f�rm�nsr�tt till
betalning ur den egendom som vid konkursbeslutet utg�r underlag f�r f�retagshypoteket. D�
egendomen utg�rs av f�rdiga produkter som kan s�ljas i befintligt skick tillskrivs
hypotekshavaren helt enkelt nettov�rdet av f�rs�ljningen. I ett fall d� hypoteksunderlaget
ist�llet best�r av r�material och halvfabrikat beh�vs dock en annan l�sning. Det har s� i NJA
1982 s 900 slagits fast att nettof�rs�ljningv�rdet, n�r dessa produkter s�ljs sedan de efter
konkursutbrottet f�rdigst�llts, skall f�rdelas mellan hypotekshavarna och boets allm�nna del.
F�rdelningen sker med hj�lp av kostnadsproportioneringsmetoden. Denna inneb�r i korthet
att f�retagshypotekshavarna f�r tillgodor�kna sig ett v�rde motsvarande de kostnader som
lagts ner p� produkten f�re konkursbeslutet multiplicerat med f�rs�ljningssumman dividerat
med summan av de kostnader som lagts ner f�re och efter konkursen.47 Sedan en borgen�r
tillerk�nts betalning, �r f�retagsinteckningen enligt 3 kap 5 ¤ FHL i motsvarande
utstr�ckning ogiltig. Detsamma g�ller enligt 3 kap 6 ¤ FHL f�retagshypoteksbrevet.

2.3.2.7 Utm�tning

F�retagshypotek utg�r enligt 8 kap 13 ¤ UB inte n�got hinder mot att egendom utm�ts f�r
annan borgen�rs fordran. Dock har hypotekshavaren, under f�ruts�ttning att hans fordran
anm�ls innan auktion respektive k�peskillingsf�rdelning, r�tt att erh�lla betalning ur
egendomen med f�retr�de framf�r utm�tningsborgen�ren. S� �r dock inte fallet d� det anses
att hypotekshavaren oberoende av utm�tt egendom har tillr�cklig s�kerhet. Vid bed�mning
h�rav skall h�nsyn inte tas till eventuell borgenss�kerhet.48 Det kan till�ggas att enbart
s�kerheten, aldrig ett f�retagshypoteksbrev, kan utm�tas.49

F�retagshypotek har enligt 9 ¤ 3 st FRL f�retr�de framf�r utm�tning endast d�
f�retagsinteckning s�kts senast dagen innan beslut om utm�tning. Enligt Walin samt Walin-
Rydin har en borgen�r med s�lunda daterat f�retagshypoteksbrev f�retr�de framf�r en
utm�tningsborgen�r, �ven i ett fall d� s�kerhetsr�tt i  f�retagshypotek erh�llits f�rst sedan
beslut om utm�tning fattats. Det �r inteckningens datum som �r avg�rande. H�stad menar
ist�llet att regeln endast g�ller f�retagshypotekets potentiella f�retr�de. D� bel�ning sker efter
utm�tning skall utm�tningen ges f�retr�de.50 En till�mpning av H�stads prioritetsordning kan
sannolikt orsaka praktiska sv�righeter. Antag att en g�lden�r har tre f�retagsinteckningar;
nummer 1, 2 och 3, daterade 3, 4 respektive 5 november 1995. Nummer 2 och 3 �r bel�nade,
medan f�retagshypoteksbrev nummer 1 befinner sig hos g�lden�ren. Den 12 september 1999
fattas beslut om utm�tning i egendom som omfattas av f�retagshypotek. Den 16 september
1999 �verl�mnar g�lden�ren f�retagshypoteksbrev 1 som s�kerhet till en ny borgen�r.
F�retagsinteckningar 2 och 3 skall d� ha f�retr�de framf�r utm�tningen, men vara efterst�llda
f�retagsinteckning 1. F�retagsinteckning 1 i sin tur skall vara efterst�lld utm�tningen, men ha
f�retr�de framf�r inteckningar 2 och 3. Dessutom kan p�pekas att en borgen�r med s�kerhet i
senare inteckning f�r finna sig i att hans st�llning f�rs�mras d� g�lden�ren v�ljer att �ter
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anv�nda en tidigare inteckning som s�kerhet. Varf�r skall en utm�tningborgen�r ha en mer
f�rm�nlig st�llning?

2.4 F�rm�nsr�tt i fast egendom och tomtr�tt

2.4.1 Fast egendom

F�rm�nsr�tt i fast egendom f�ljer enligt 6 ¤ 1 st 2 p FRL med inteckning i egendomen.
Inteckning inneb�r enligt 6 kap 1 ¤ 1 st JB att en fastighets�gare, som avser uppl�ta pantr�tt i
egendomen till s�kerhet f�r fordran,51 erh�ller inskrivning i fastigheten av visst
penningbelopp. Bevis om inteckning, pantbrev, utf�rdas antingen i skriftlig form, skriftligt
pantbrev, eller genom registrering i pantbrevsregistret enligt lagen om pantbrevsregister, s.k.
datapantbrev. Enligt 6 kap 2 ¤ JB uppl�tes pantr�tt genom att fastighetens �gare �verl�mnar
pantbrevet som pant f�r fordran. Betr�ffande traditionskravet torde enligt Walin g�lla
detsamma som ifr�ga om l�pande skuldebrev.52 Ett datapantbrev anses �verl�mnat d�
borgen�ren, eller n�gon som f�retr�der denne, har registrerats som pantbrevshavare i
pantbrevsregistret.

I 6 kap 3 ¤ JB behandlas panthavarens st�llning d� en myndighet, vid uts�kning eller i annat
fall, f�rdelar medel mellan r�tts�gare i fastighet. Panthavaren har d� r�tt att, med den
f�retr�desr�tt inteckningen medf�r enligt lag, intill pantbrevets belopp f� betalt f�r fordran
f�renad med pantr�tt i egendomen. Inteckning ger enligt 17 kap 6 ¤ JB f�retr�de i f�rh�llande
till annan inteckning efter den tidsf�ljd i vilken de s�kts. Inteckningar som s�kts p� samma
inskrivningsdag ger, s�vida inte annat angivits, lika r�tt. En fastighets�gare kan ta ut ett
obegr�nsat antal inteckningar i sin fastighet. Det faller sedan p� kreditgivaren att avg�ra
huruvida inteckningen utg�r en reell s�kerhet.53 Panthavarens f�retr�desr�tt i f�rh�llande till
borgen�rer med andra s�kerheter �n fastighetspantr�tt best�ms fr�mst av prioritetsordningen i
FRL.

Om pantbrevets belopp inte f�rsl�r f�r att t�cka panthavarens fordran, erh�ller denne enligt 6
kap 3 ¤ JB ytterligare betalning ur medlen genom ett till�gg. Detta f�r inte �verstiga femton
procent av pantbrevets belopp samt s.k. utm�tningsr�nta. D� flera pantbrev, med samma
f�retr�desr�tt eller g�llande omedelbart efter varandra, uppl�tits som s�kerhet till samma
borgen�r, skall dessa vid ber�kning av till�gg betraktas som ett enda pantbrev. Till�gget f�r
utnyttjas f�rst d� pantbrevens sammanlagda belopp tagits i anspr�k. I 6 kap 3 ¤ 3 st JB
stadgas att r�tten till betalning ur till�gg endast tillkommer borgen�r med pantr�tt i f�rsta
hand, varf�r denna s.k. blockregel minskar utrymmet f�r sekund�rpants�ttning.
Sekund�rpantr�tt inneb�r en, genom denuntiation till prim�rpanthavaren sakr�ttsligt skyddad
och av pantbrevets belopp begr�nsad, r�tt till betalning ur egendomen sedan
prim�rpanthavarens fordran fullt ut reglerats.54

Ett pantbrev, eller del av pantbrev, som inte utg�r pant f�r fordran kan enligt 4 kap 2 ¤ 2 st
UB av borgen�r tas i anspr�k genom utm�tning hos fastighetens �gare. Enligt 9 kap 14 ¤ 1 st
UB kan utm�tningsborgen�ren d�refter yrka p� ianspr�kstagande av fastigheten, varefter den
anses utm�tt och f�rs�ljning inleds. Utm�tningborgen�ren betraktas h�rvid som vanlig
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panthavare. Dock omfattar, enligt 6 kap 3 ¤ 3 st JB, r�tten till betalning inte till�gg. Om
borgen�ren ist�llet v�ljer att inte yrka p� ianspr�kstagande, pantf�rskrivs enligt 9 kap 15 ¤
UB pantbrevet eller sekund�rpantr�tten till honom. Inte heller i detta fall skall r�tten till
betalning omfatta till�gg.55

Ett obel�nat, eller endast delvis bel�nat, pantbrev ber�ttigar, enligt 6 kap 9 ¤ JB,
fastighets�garen till betalning vid s�dan f�rdelning av medel som avses i 6 kap 3 ¤ JB.
Fastighets�garen skall, med den f�retr�desr�tt inteckningen medf�r enligt lag, erh�lla
tilldelning motsvarande obel�nat belopp. R�tten till ers�ttning omfattar enligt 6 kap 3 ¤ 3 st
JB inte till�gg. Vid konkurs kommer det fastighets�garen tilldelade beloppet att tillfalla
oprioriterade borgen�rer.

Slutligen skall n�mnas att f�rm�nsr�tt i fast egendom enligt 6 ¤ 1 st 1 p FRL f�ljer med
fordran som enligt lag �r f�renad med f�rm�nsr�tt enligt denna punkt. Som exempel kan
n�mnas f�rm�nsr�tt enligt lagen om f�rm�nsr�tt f�r vissa fordringar enligt lagen om enskilda
v�gar.

2.4.2 Tomtr�tt

Tomtr�tt �r, enligt 13 kap 1 ¤ 1 st JB, en tidsobest�md nyttjander�tt till fastighet, mot �rlig
avg�ld i pengar. F�rm�nsr�tt f�ljer enligt 7 ¤ 1 st 1 p FRL med s�dan fastighets�garens
fordran p� avg�ld som inte f�rfallit till betalning tidigare �n ett �r innan utm�tning eller
konkursans�kning. Den privilegierade st�llningen motiveras av att en fastighets�gare saknar
r�tt att s�ga upp tomtr�ttsavtal d� avg�ld inte betalats.56 Tomtr�tt �r, trots sin egenskap av
nyttjander�tt, s� best�ndig att den i de flesta avseenden kan behandlas som �gander�tt.57 I 13
kap 1 ¤ 2 st JB stadgas att pantr�tt kan uppl�tas i tomtr�tt, vilket enligt 13 kap 7 ¤ JB sker
genom inteckning i enlighet med de regler som g�ller f�r pantr�tt i fast egendom.
F�rm�nsr�tt f�ljer, enligt 7 ¤ 1 st 3 p FRL, �ven med s�dan inteckning i tomtr�tt. F�rm�nsr�tt
i tomtr�tt f�ljer dessutom, enligt 7 ¤ 1 st 2 p FRL, med fordran som enligt lag �r f�renad med
s�dan privilegierad st�llning. Som exempel kan n�mnas lagen om f�rm�nsr�tt f�r fordran
enligt lagen om f�rvaltning av samf�lligheter.58

2.5 Utm�tning

En borgen�r utan s�rskild f�rm�nsr�tt kan enligt 8 ¤ FRL genom utm�tning erh�lla s�dan.
Enligt 4 kap 30 ¤ 1 st UB uppkommer f�rm�nsr�tten n�r utm�tningsbeslut fattas. D�
utm�tning avser fast egendom, registrerade skepp och luftfartyg, eller r�ttigheter registrerade
enligt lagen om kontof�ring av finansiella instrument, uppkommer dock, enligt 2 st,
f�rm�nsr�tt ist�llet n�r inskrivning respektive registrering �ger rum. Utm�tning av l�n
medf�r enligt 7 kap 13 ¤ UB f�rm�nsr�tt d� det belopp som skall inneh�llas har f�rfallit till
betalning.

Utm�tning ger enligt 9 ¤ 4 st FRL f�retr�de framf�r senare utm�tning av samma egendom, d�
inte annat f�ljer av 4 kap 30 ¤ 2 st UB eller 7 kap 13 ¤ UB. D� utm�tning beslutas samtidigt
f�r tv� eller flera borgen�rer, av vilka ingen tidigare har s�rskild f�rm�nsr�tt, f�r dessa ist�llet
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lika r�tt till betalning.59 Enligt 4 kap 11 ¤ UB skall utm�tning f�r tv� eller flera fordringar
mot samma g�lden�r ske samtidigt, under f�ruts�ttning att detta inte osk�ligt f�rdr�jer
utm�tning f�r n�gon av fordringarna. S� kan vara fallet exempelvis d� en borgen�r l�mnat in
ofullst�ndig exekutionsurkund.60

Av 9 ¤ 1 st FRL f�ljer att f�rm�nsr�tt p� grund av utm�tning har l�gre prioritet �n samtliga
�vriga s�rskilda f�rm�nsr�tter. Vid utm�tning skall f�rbeh�ll g�ras f�r tidigare uppl�tna
s�kerhetsr�tter i samma egendom. �ven i brist p� s�dant uttryckligt f�rbeh�ll skall tidigare
s�kerhetsr�tt ges f�retr�de. F�rm�nsr�tt p� grund av utm�tning har dock enligt 9 ¤ 3 st FRL
h�gre prioritet �n f�rm�nsr�tt p� grund av f�retagsinteckning, vilken s�kts samma dag som
beslut om utm�tning fattats meddelades eller senare.61 Den har �ven h�gre prioritet �n
f�rm�nsr�tt p� grund av annan inteckning, vilken s�kts samma inskrivningsdag som ett
�rende ang�ende anteckning av utm�tningen har tagits upp eller senare. Det kan betonas att
inteckningens datum �r avg�rande; inteckningbeviset kan ha �verl�mnats som s�kerhet l�ngt
senare. D�rut�ver fastsl�s i 4 kap 29 ¤ 1 st UB att g�lden�ren, sedan beslut fattats om
utm�tning, inte f�r f�rfoga �ver egendomen, genom �verl�telse eller p� annat s�tt, till skada
f�r utm�tningss�kanden. S�kerhet, utan f�rbeh�ll f�r utm�tningss�kandens r�tt, f�r inte
uppl�tas i den egendom som utm�tts. Enligt 4 kap 29 ¤ 2 st UB utg�r 1 st inte n�got hinder
mot pants�ttning av pantbrev eller annan inteckningshandling som g�ller i egendomen.
Befintliga pantbrev kan anv�ndas f�r s�kerhetsr�ttsuppl�telse, under f�ruts�ttning att de inte
tagits i f�rvar av kronofogdemyndigheten i enlighet med 6 kap 5 ¤ UB eller 12 kap 5 ¤ UB.62

En utm�tningss�kande kan f�rlora sin f�rm�nsr�tt om g�lden�ren, genom att �verl�ta eller
uppl�ta s�kerhetsr�tt i egendomen, handlar i strid med 4 kap 29 ¤ 1 st UB. Efter
utm�tningsbeslut och innan s�kerst�llande finns stort utrymme f�r annans godtrosf�rv�rv.63

D� godtrosf�rv�rvet avser �gander�tt f�religger med Hesslers terminologi en faktisk
kollision, och utm�tningss�kandens f�rm�nsr�tt g�r f�rlorad. Avser godtrosf�rv�rvet ist�llet
s�kerhetsr�tt med h�gre prioritet �n f�rm�nsr�tt p� grund av utm�tning, f�religger en
v�rdekollision. Utm�tningss�kanden beh�ller d� sin f�rm�nsr�tt, men blir efterst�lld den
godtrosf�rv�rvade s�kerhetsr�tten.64

2.6 Allm�n f�rm�nsr�tt enligt 10 ¤ och 10a ¤ FRL

B�sta allm�nna f�rm�nsr�tt f�ljer, enligt 10 ¤ 1 st 1 p FRL, med borgen�rs kostnad f�r
g�lden�rens f�rs�ttande i konkurs eller f�r beslut att d�dsbos egendom skall avtr�das till
f�rvaltning av boutredningsman, samt med begravnings- och boutredningskostnader d�
g�lden�ren avlidit f�re konkursutbrottet. Enligt h�nvisning i 2 kap 23 ¤ KL, skall 18 kap RB
till�mpas vid beslut om ers�ttningsber�ttigande konkursans�kningskostnader. Vad g�ller
begravnings- och boutredningskostnader s� kan dessa vara f�rm�nsber�ttigade trots att de
uppkommit f�rst efter konkursbeslut. Den v�sentliga grunden f�r fordringsanspr�ket, dvs
d�dsfallet, m�ste dock ha f�relegat vid tiden f�r konkursutbrottet.65 Enligt 10 ¤ 1 st 2 p FRL
f�ljer allm�n f�rm�nsr�tt ocks� med arvode och kostnadsers�ttning till rekonstrukt�r eller
tillsynsman enligt FRekL, tillsynsman enligt KL eller till f�rordnad boutredningsman.
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Fordran m�ste f�r att vara f�rm�nsber�ttigad avse tid inom sex m�nader f�re
konkursans�kning eller d�refter.

Allm�n f�rm�nsr�tt f�ljer, enligt 10 ¤ 1 st 3 p FRL, �ven med kostnad f�r s�rskilda �tg�rder
som, inom sex m�nader f�re konkursans�kning eller d�refter, vidtagits med rekonstrukt�rs
eller tillsynsmans godk�nnande eller av boutredningsman, och som uppenbart varit till
borgen�rernas b�sta. I f�rarbeten till FRL s�gs Ós�rskilda �tg�rderÓ kunna best� i v�rdering
av g�lden�rens r�relse eller andra tillg�ngar, revisors granskning av g�lden�rens bokf�ring,
eller i f�rs�kring eller reparation av g�lden�rens tillg�ngar. Arnesdotter anser denna
exemplifiering visa att lagstiftaren n�rmast avsett att ge f�rm�nsr�tt till begr�nsade �tg�rder i
samband med boutredning. Det f�religger dock i hennes mening inte n�got hinder mot att i
begreppet inkludera �ven upptagande av l�n eller anskaffande av r�varor. Utrymmet f�r
f�rm�nsr�tt begr�nsas ist�llet av att det i efterhand m�ste kunna konstateras att �tg�rden
uppenbart varit till borgen�rernas b�sta. I f�rarbeten till FRekL konstateras dock att
begreppet s�rskild �tg�rd inte skall omfatta fordringar avseende avtal efter
betalningsinst�llelse, vilket m�jligen talar emot Arnesdotters resonemang. Kanske skall
exemplifieringen i FRL:s f�rarbeten vara att betrakta som i det n�rmaste utt�mmande.66

Enligt 10 ¤ 2 st FRL g�ller f�rm�nsr�tt f�r nu beskrivna fordringar endast i den m�n beloppet
med h�nsyn till omst�ndigheterna �r sk�ligt.

Enligt 10 ¤ 1 st 4 p FRL f�ljer allm�n f�rm�nsr�tt �ven med andra fordringar, vilka grundar
sig  p� avtal som g�lden�ren med rekonstrukt�rens samtycke tr�ffat  under en
f�retagsrekonstruktion enligt FRekL. Det �r inte tillr�ckligt att fordran intj�nats under
rekonstruktionsperioden. Dock kan avtalet ha sitt ursprung innan denna tid, genom att
exempelvis ett nytt anst�llningsavtal tr�ffats med en tidigare anst�lld.67 Det uppst�lls inte
n�got krav p� sk�ligt belopp, men utrymmet f�r f�rm�nsr�tt begr�nsas genom att avtalet
kr�ver rekonstrukt�rens samtycke. Det kan i detta sammanhang n�mnas att en borgen�r utan
f�rm�nsr�tt kan ha s�kerhetsr�tt i form av stoppningsr�tt enligt K�pL, eller r�tt till betalning
respektive s�kerhet f�r nya prestationer enligt 2 kap 20 ¤ FRekL.

Allm�n f�rm�nsr�tt f�ljer d�refter, enligt 10a ¤ FRL, med fordran p� ers�ttning f�r utf�rande
av s�dan revision, respektive uppr�ttande av s�dant r�kenskapsmaterial, som f�reskrivs i lag
eller annan f�rfattning. Fordran p� ers�ttning f�r uppr�ttande av exempelvis prognoser eller
kalkyler omfattas inte av f�rm�nsr�tt. F�rm�nsber�ttigade fordringar skall avse arbete som
utf�rts de senaste sex m�naderna innan konkursans�kningen. D� denna f�rm�nsr�tt inf�rdes
f�rsvann samtidigt m�jligheten f�r bokf�rare och revisorer att �beropa detentionsr�tt i
material som de sj�lva uppr�ttat.68

En fordran med allm�n f�rm�nsr�tt enligt 10 ¤ eller 10a ¤ FRL, har enligt 15 ¤ FRL r�tt till
betalning framf�r fordran med s�rskild f�rm�nsr�tt enligt 5 ¤ eller 8 ¤ FRL i annan l�s
egendom �n tomtr�tt. Det konstateras i f�rarbeten till FRekL att denna ordning medf�r en
viss urholkning av f�retagshypotekets v�rde, n�got som dock m�ste accepteras. Det kan dock
noteras att en rekonstrukt�r enligt FRekL �r ansvarig f�r att nytillkomna fordringar inte i
alltf�r h�g utstr�ckning minskar f�retagshypotekets v�rde.69
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2.7 Skatt och avgifter

Allm�n f�rm�nsr�tt f�ljer enligt 11 ¤ FRL med fordran p� skatt och allm�nna avgifter i de
fall och med de begr�nsningar som s�rskilt f�reskrives. S�dana s�rskilda f�reskrifter finns i
lagen om f�rm�nsber�ttigade skattefordringar m.m. H�r stadgas i 1 ¤ 1 st att f�rm�nsr�tt
f�ljer med fordran p� skatt och tull samt, d� s� �r s�rskilt f�reskrivet, annan avgift till det
allm�nna. F�rm�nsr�tten omfattar enligt andra stycket i samma paragraf inte skattetill�gg,
dr�jsm�lsavgift, f�rseningsavgift eller liknande, samt inte heller fordran som enligt s�rskild
f�reskrift inte skall vara f�rem�l f�r f�rm�nsr�tt. Enligt 2 ¤ f�religger f�rm�nsr�tt �ven i fall
d� annan �n den skatt- eller avgiftsskyldige �r betalningsskyldig f�r skatten eller avgiften,
exempelvis vid bolagsmans ansvar f�r handelsbolags skatter.70

Fordran p� skatt eller avgift kan i likhet med andra fordringar endast �tnjuta f�rm�nsr�tt d�
den uppkommit innan konkursbeslut meddelas. Fr�gan om n�r fordran p� skatt eller avgift
anses uppkomma ligger utanf�r ramen f�r denna uppsats, och h�r skall endast n�mnas
fordran p� slutlig skatt, enligt 3 ¤ lagen om f�rm�nsber�ttigade skattefordringar m.m, har
f�rm�nsr�tt endast om den tidsrymd till vilken skatten �r att h�nf�ra har g�tt till �nda innan
beslut om konkurs meddelas. Fordran p� socialavgifter som betalas av arbetsgivare har enligt
samma lagrum f�rm�nsr�tt i den m�n avgifterna bel�per p� l�n eller annan ers�ttning som
utgetts f�re beslut om konkurs. Enligt 4 kap 1 ¤ 1 p KL f�r �tervinning inte ske av betalning
av skatt eller avgift som avses i 1 ¤ lagen om f�rm�nsber�ttigade skattefordringar m.m. om
fordringen var f�rfallen till betalning.

2.8 L�n eller annan ers�ttning

2.8.1 F�rm�nsr�tt

2.8.1.1 Skyddade borgen�rer

Allm�n f�rm�nsr�tt f�ljer enligt 12 ¤ 1 st FRL med arbetstagares fordran p� l�n eller annan
ers�ttning p� grund av anst�llningen. Enligt 5 st kan f�rm�nsr�tt �ven f�lja med fordran p�
pension. Till f�rm�nsr�tt enligt 12 ¤ FRL �r kopplad utbetalning av l�negarantimedel enligt
LGL, vilket behandlas vidare nedan. Huruvida en fordrings�gare �r att betrakta som
arbetstagare skall enligt FRL:s f�rarbeten pr�vas enligt allm�nna civilr�ttsliga grundsatser.
Samtliga i fallet f�religgande omst�ndigheter, samt lagstiftningens syfte, att skydda
m�nniskor som f�r sin f�rs�rjning �r beroende av l�pande l�neinkomster fr�n
konkursg�lden�ren, skall d� beaktas.71 I motiven konstateras vidare att arbetstagarbegreppet
skall kontinuerligt anpassas till utvecklingen, samt att beroende uppdragstagare vanligtvis �r
att betrakta som arbetstagare.72 Den som �ger aktier eller andelar i aktiebolag eller
ekonomisk f�rening kan trots detta vara arbetstagare. Den som ist�llet driver r�relse under
enskild firma, eller som i egenskap av del�gare i handelsbolag �r personligen ansvarig f�r
bolagets f�rbindelser, �r d�remot aldrig att betrakta som arbetstagare.73

Enligt 12 ¤ 6 st FRL skall, d� konkursg�lden�ren �r n�ringsidkare, fr�n f�rm�nsr�tt enligt 12
¤ FRL undantas den arbetstagare som sj�lv eller tillsammans med n�ra anf�rvanter senare �n

                                                            
70 Stangendahl s 86
71 F�rm�nsr�tt f�r l�n och annan ers�ttning syftar �ven till att f�rhindra arbetstagarflykt d� ett f�retag
g�r d�ligt. Detta gynnar samtliga borgen�rer; se H�stad s 126.
72 Schmidt s 65, Walin-Rydin s 107, SOU 1969:5 s 43, 149f, Prop 1970:142 s 88
73 Schmidt s 75



sex m�nader f�re konkursans�kningen �gt en v�sentlig andel av f�retaget och som haft ett
betydande inflytande �ver dess verksamhet.

Begreppet n�ringsidkare i 12 ¤ 6 st FRL skall enligt f�rarbeten ges en vidstr�ckt inneb�rd
och omfatta varje fysisk eller juridisk person som, med eller utan vinstsyfte, yrkesm�ssigt
driver verksamhet av ekonomisk art. Vad g�ller Ón�ra anf�rvanter,Ó s� betecknades de vars
�garandel vid bed�mning av om �gandet uppgick till v�sentlig andel skulle sammanl�ggas
med arbetstagarens, tidigare s�som Ón�rst�ende.Ó Genom lag�ndring �r 1997, i syfte att
uppn� �verensst�mmelse med ordalydelsen i EG-direktivet om tilln�rmning av
medlemsstaternas lagstiftning om skydd f�r arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens
(80/987/EEG), inf�rdes ist�llet uttrycket Ón�ra anf�rvanter.Ó Detta innefattar, vilket
konstaterades i NJA 1997 s 299, endast fysiska personer. Det �r dock m�jligt att se igenom
en juridisk person och betrakta dess �garandel s�som tillh�rande en bakomliggande fysisk
person. Vid tolkning av begreppet n�ra anf�rvanter kan viss ledning h�mtas ifr�n
n�rst�endebegreppet i 4 kap 3 ¤ KL. Dock b�r po�ngteras att de tv� begreppen aldrig
samordnats p� ett s�dant s�tt att de erh�llit precis samma inneb�rd. Enligt f�rarbeten till FRL
skall vid tolkning, ut�ver sl�ktskapsf�rh�llanden, �ven beaktas omst�ndigheter i det enskilda
fallet.74

ÓV�sentlig andelÓ f�religger enligt tidiga f�rarbeten d� andelen �r relativt betydande,
exempelvis en tredjedel. D� �vriga andelar �r starkt spridda kan dock en mindre del vara
tillr�cklig. Enligt samma f�rarbeten f�religger Óv�sentligt inflytandeÓ d� n�gons inflytande
�ver en verksamhet inneburit att det ekonomiska resultatet varit beroende av hans f�rm�ga,
ett yttrande som med all sannolikhet skall beaktas trots den spr�kliga �ndringen till
Óbetydande inflytande.Ó75 Senare f�rarbeten betraktar tjugo procent s�som en v�sentlig andel,
och menar att detta normalt, men dock inte med n�dv�ndighet, medf�r relativt stort
inflytande �ver en verksamhet.76 I praxis har v�sentlig andel och betydande inflytande
kopplats samman. HD slog i NJA 1983 s 713 I fast att en andel �r v�sentlig om arbetstagaren,
med hj�lp av eget samt n�rst�endes aktieinnehav, f�r antas ha p�tagliga m�jligheter att p�
bolagsst�mma driva igenom sin vilja.

2.8.1.2 Skyddade fordringar

S�som ovan framkommit avser f�rm�nsr�tt enligt 12 ¤ FRL fr�mst fordran p� l�n eller annan
ers�ttning p� grund av anst�llning. Till kategorin l�n skall h�nf�ras allt som utg�r
avl�ningsf�rm�n p� grund av anst�llning, detta oberoende av om l�nen utbetalas i form av
timl�n, ackordsers�ttning, arvode eller p� annat s�tt. �ven ers�ttning f�r avtalade
omkostnader i tj�nsten, exempelvis traktamente, betraktas som l�n.77 Med uttrycket annan
ers�ttning avses fr�mst skadest�nd p� grund av otill�ten upps�gning. Fordran p� skadest�nd
erh�ller f�rm�nsr�tt enligt 12 ¤ FRL endast i den utstr�ckning skadest�ndet utg�r ers�ttning
f�r f�rlorad l�n.78

F�rm�nsr�tt f�r l�n och annan ers�ttning omfattar enligt 12 ¤ 1 st FRL endast fordringar som
f�rfallit till betalning under de sista sex m�naderna av arbetstagarens anst�llningstid hos
konkursg�lden�ren eller d�refter. Fordringarna f�r inte ha f�rfallit till betalning tidigare �n tre
m�nader innan konkursans�kning inkommit till tingsr�tten. F�rm�nsr�tten omfattar s�
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�tminstone samtliga fordringar p� l�n under den i LAS fastst�llda upps�gningstiden, vilken �r
maximalt sex m�nader. Enligt 12 ¤ 3 st FRL skall en fordran som varit f�rem�l f�r tvist,
under vissa f�ruts�ttningar omfattas av f�rm�nsr�tt trots att den f�rfallit tidigare �n tre
m�nader f�re konkursans�kning. Dock m�ste konkursans�kning i ett s�dant fall f�lja inom
sex m�nader fr�n det att tvisten slutligt avgjorts. D� fordring inte varit f�rem�l f�r tvist och
det �r mer f�rm�nligt f�r arbetstagaren, skall, d� konkurs f�reg�tts av f�rfarande enligt
FRekL och konkursans�kning gjorts inom ett �r fr�n f�retagsrekonstruktionens upph�rande,
anses som om konkursans�kning gjorts d� ans�kning om f�retagsrekonstruktion skedde. Det
skall d� bortses ifr�n tiden mellan ans�kningarna. Den sammanlagda tid f�r vilken
f�rm�nsr�tten g�ller �r �ven i detta fall sex m�nader.

Enligt 12 ¤ 2 st FRL skall fordran p� upps�gningsl�n omfattas av f�rm�nsr�tt under
maximalt den upps�gningstid som g�ller enligt 11 ¤ LAS. Arbetstagaren �r skyldig att under
upps�gningstiden st� till arbetsgivarens f�rfogande. Dock �r upps�gningstiden vanligtvis
l�ngre �n vad som motiveras av konkursg�lden�rens behov av arbetskraft, och arbetstagaren
f�r d� stanna hemma. Upps�gningsl�n f�r tid d� arbetstagaren inte utf�r arbete f�r
konkursg�lden�ren eller annan och inte heller driver egen r�relse, omfattas enligt 12 ¤ 2 st
FRL av f�rm�nsr�tt endast om arbetstagaren kan visa att han anm�lt sig hos offentlig
arbetsf�rmedling som arbetss�kande.79

F�rm�nsr�tt f�r upps�gningstid omfattar enligt 12 ¤ 2 st FRL endast l�n eller ers�ttning som
�verstiger inkomst vilken arbetstagaren under samma tid haft av egen r�relse, eller f�rv�rvat
respektive borde ha kunnat f�rv�rva i annan anst�llning. Med samtidig inkomst skall, under
vissa i lagrummet n�rmare beskrivna f�ruts�ttningar, j�mst�llas utbildningsbidrag. Med
uttrycket Óannan anst�llningÓ avses varje ny anst�llning som arbetstagaren accepterar.
Avr�kning skall ske �ven d� personerna bakom en ny arbetsgivare �r desamma som bakom
den tidigare, konkursdrabbade. Vid ny anst�llning skall, vid bed�mning av vad arbetstagaren
borde ha kunnat f�rv�rva, under f�ruts�ttning av likartade arbetsuppgifter, h�nsyn tas till
tidigare l�neniv� samt till andra anst�lldas l�neniv�. Om l�neborgen�ren ist�llet avvisat av
arbetsf�rmedlingen anvisad anst�llning, och inte heller har annan anst�llning, skall avr�kning
ske f�r vad han d�r skulle ha f�rtj�nat.80

Semesterl�n och semesterers�ttning som �r intj�nad f�re konkursans�kningen omfattas enligt
12 ¤ 4 st FRL av f�rm�nsr�tt f�r vad som st�r inne f�r det l�pande och det n�rmast
f�reg�ende intj�nande�ret. P�pekas kan att detta stycke skall l�sas frist�ende, och att
f�rm�nsr�tten s�ledes inte begr�nsas av de tidsperioder som sl�s fast i f�rsta stycket.81 I 3 ¤
semesterlagen definieras begreppet semester�r s�som tiden fr�n och med den 1 april ett �r till
och med den 31 mars p�f�ljande �r. Begreppet intj�nande�r definieras i samma lagrum s�som
motsvarande tid n�rmast f�re ett semester�r.

Slutligen skall n�mnas att f�rm�nsr�tt enligt 12 ¤ 5 st FRL f�ljer med fordran p� pension,
vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande f�r h�gst sex m�nader f�re
konkursans�kningen och d�rp� f�ljande sex m�nader. F�rm�nsr�tten g�ller �ven, under vissa
i lagrummet n�rmare beskrivna omst�ndigheter, i fr�ga om pension som intj�nats hos
f�reg�ende arbetsgivare. Allm�n f�rm�nsr�tt f�ljer enligt 13 ¤ FRL �ven med fordran p�
framtida pension till arbetstagare f�dd �r 1907 eller tidigare, samt till dennes efterlevande.
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2.8.2 L�negaranti

I syfte att f�rb�ttra arbetstagares skydd vid arbetsgivarens insolvens, antogs �r 1970 den
f�rsta lagen om statlig l�negaranti. Starka sociala sk�l ans�gs tala f�r att l�nefordringar b�r
infrias vid arbetsgivarens obest�nd, en m�ls�ttning som om�jligt kan uppn�s genom enbart
f�rm�nsr�tt.82 Den nuvarande l�negarantilagen, fr�n �r 1992, stadgar i enlighet med detta
syfte i sin f�rsta paragraf att staten genom l�negaranti svarar f�r betalning av arbetstagares
fordran hos arbetsgivare som f�rsatts i konkurs i Sverige eller annat nordiskt land. Det kan
po�ngteras att statlig l�negaranti allts� enbart utg�r vid arbetsgivarens konkurs.

Det stadgas i 7 ¤ LGL att betalning enligt garantin endast l�mnas f�r s�dan fordran p� l�n,
annan ers�ttning eller pension, som har f�rm�nsr�tt enligt 12 och 13 ¤¤ FRL. D�rut�ver kan,
enligt 8 ¤ LGL, ers�ttning �ven l�mnas f�r l�neborgen�rs kostnad f�r g�lden�rens f�rs�ttande
i konkurs, samt f�r vissa ytterligare, specificerade, kostnader. Maximiers�ttning f�r fordran
med f�rm�nsr�tt enligt motsvarigheten till dagens 12 ¤ FRL var ursprungligen kopplad till
basbeloppet, och uppgick f�re lag�ndring �r 1992 till 404 400 kronor f�r varje arbetstagare.
Efter lag�ndringen fastsl�s nu i 9 ¤ LGL att ers�ttning f�r fordran med f�rm�nsr�tt enligt 12
¤ FRL, uppg�r till maximalt 100 000 kronor f�r varje arbetstagare.83

Enligt 9b ¤ LGL ers�tts l�nefordran inte d� det finns grundad anledning att anta att ers�ttning
genom l�negaranti varit en av f�ruts�ttningarna f�r anst�llning eller anst�llningsvillkor.
Regeln syftar till att undvika spekulation med l�negaranti p� statens bekostnad, och kan
till�mpas vid exempelvis omotiverade nyanst�llningar och l�nef�rh�jningar kort f�re
konkurs. Det kan n�mnas att Walin-Rydin p�pekar att beviskravet inte kan s�ttas alltf�r h�gt,
eftersom det generellt ligger i parternas intresse att d�lja vad som f�rekommit.84 Om fordran
�verl�tits har f�rv�rvaren vanligtvis inte r�tt till utbetalning enligt garantin.

D� garantibelopp utbetalats intr�der staten enligt 28 ¤ LGL i arbetstagarens r�tt mot
konkursg�lden�ren. Utdelning i konkurs f�r s�dan arbetstagarens fordran som ersatts av
garantin tillfaller staten intill detta belopp.

2.9 Oprioriterade fordringar

Fordringar som inte �r f�renade med f�rm�nsr�tt har enligt 18 ¤ 1 st FRL inb�rdes lika r�tt
till betalning. Utdelning till borgen�rer med s�dana oprioriterade fordringar f�rekommer
dock endast i ett f�tal konkurser och d� vanligtvis endast med n�gra f� procent. Bland
oprioriterade borgen�rer brukar �terfinnas g�lden�rsf�retagets leverant�rer, vilka endast
s�llan befinner sig i en s�dan position att s�kerhet eller omedelbar betalning kan kr�vas.
Noteras kan att m�nga leverant�rer har viss m�jlighet att genom �gander�ttsf�rbeh�ll, och
d�rtill kopplad separationsr�tt, skydda sin fordran, en m�jlighet som dock inskr�nks av det
relativt begr�nsade utrymmet f�r sakr�ttsligt giltiga f�rbeh�ll. �gander�ttsf�rbeh�ll �r
exempelvis ogiltigt d� k�paren givits r�tt att, genom infogande, konsumtion eller �verl�telse,
f�rfoga �ver varan innan s�ljaren erh�llit betalning. Huruvida k�paren utnyttjat denna
m�jlighet eller inte saknar betydelse.85

                                                            
82 Prop 1970:201 s 60, SOU 1988:27, s 103
83 Walin-Rydin s 187
84 Walin-Rydin s 192f
85 H�stad s 101, 185ff, Folkesson s 157



DEL III   ENGELSK R�TT

3.1 Inledning

3.1.1 Insolvensr�ttsliga f�rfaranden

3.1.1.1 Winding-up

D� ett f�retag �r insolvent86 kan det, p� ans�kan av en eller flera borgen�rer eller av
g�lden�ren sj�lv, efter beslut av r�tten f�rs�ttas i compulsory winding-up, �ven ben�mnt
liquidation. Alternativt kan f�retagets ledning sj�lv fatta beslut om voluntary winding-up,
eller liquidation, vilket sedan skall kung�ras.87 I b�da fallen tills�tts d�refter en liquidator,
vid compulsory winding-up inledningsvis en tillf�llig, provisional, s�dan. En liquidator har
som uppgift att realisera f�retagets samtliga tillg�ngar samt att, i enlighet med en s�rskild
prioritetsordning, dela ut int�kterna till de borgen�rer vars fordringar uppkommit innan beslut
om winding-up. F�rfarandet medf�r f�rbud mot s�raktioner fr�n enskilda borgen�rer.
Kappl�pning om g�lden�rens tillg�ngar i en situation d� samtliga fordringar inte kan regleras
skall p� detta s�tt f�rhindras. I det kollektiva winding-upf�rfarandet skall samtliga
borgen�rsintressen beaktas. Under compulsory winding-up styrs liquidatorns agerande av
r�tten, medan det vid voluntary winding-up ist�llet �r borgen�rerna som ut�var inflytande.
F�rfarandet avslutas alltid med f�retagets f�rs�ttande i likvidation.88

3.1.1.2 Administration

D� ett f�retag �r eller kan antas bli insolvent kan r�tten, efter ans�kan av en eller flera
borgen�rer eller av g�lden�ren sj�lv, fatta beslut om administration. Ans�kan f�r endast
beviljas i syfte att s�kerst�lla f�retagets �verlevnad som going concern, f� till st�nd ett ackord
eller f�r att �stadkomma en, i j�mf�relse med winding-up, mer f�rm�nlig f�rs�ljning av
tillg�ngar. Beslut om administration skall kung�ras samt registreras hos Registrar of
Companies. Redan ans�kan om administration resulterar i ett moratorium. Detta g�r beslut
om winding-up om�jligt, samt f�rhindrar, d� tillst�nd inte ges av domstol, en borgen�r att ta
en eventuell s�kerhet i anspr�k eller f� till st�nd en indrivnings�tg�rd. Moratoriet best�r
under hela f�rfarandet.

Under administration leds f�retaget av en administrator , vanligtvis en revisor.
Administratorns uppgift �r att framst�lla en plan f�r hur f�rfarandets syfte skall kunna
uppn�s, genomdriva denna, och samtidigt ansvara f�r f�retagets ordinarie verksamhet.
Borgen�rerna har stort inflytande under f�rfarandet och skall bland annat godk�nna den plan
som uppr�ttats. Om s� kr�vs f�r administratorn i avsikt att uppn� f�rfarandets syfte f�rfoga
�ven �ver s�dan f�retagets egendom som �r f�rem�l f�r n�gon form av s�kerhetsr�tt.
Administratorn misslyckas ofta med att uppn� den m�ls�ttning som fastst�llts. Genom r�ttens
beslut �verg�r f�rfarandet d� i winding-up.89  
                                                            
86 Insolvens definieras som att g�lden�ren �r Óunable to pay its debts.Ó Detta skall inte behandlas
n�rmare, men n�mnas b�r att h�nsyn vid denna bed�mning tas till b�de betalningsf�rm�ga och till
f�rh�llandet mellan tillg�ngar och skulder.
87 Oberoende av f�retagets finansiella status. H�r behandlas dock endast tillv�gag�ngss�ttet vid
insolvens.
88 I.A. 1986 sec 73-160, Goode IV s 36ff
89 I.A. 1986 sec 8-27



3.1.1.3 Administrative recievership

En borgen�r med s�kerhetsr�tt omfattande st�rre delen av ett f�retags tillg�ngar, vilken delvis
best�r av floating charge,90 kan genom att tills�tta en administrative reciever initiera
administrative recievership. Avtal mellan g�lden�r och borgen�r avg�r n�r ett s�dant
handlande �r till�tet och kan �ven innefatta situationer d� g�lden�ren �r solvent. En
administrative reciever skall i f�rsta hand s�tta sig i besittning av de tillg�ngar som omfattas
av s�kerhetsr�tten, och med dessa f�rfara p� ett s�dant s�tt att borgen�rens fordran kan
regleras. Han skall emellertid �ven �verta ledningen av f�retaget, och har i denna funktion en
skyldighet att arbeta f�r dess �verlevnad som en going concern. I f�rsta hand skall dock
s�kerhetsborgen�rens intressen beaktas. En administrative reciever f�r inte tills�ttas d�
administration p�g�r, och administration kan inte inledas d� f�retaget befinner sig i
administrative recievership.91  

3.1.2 Prioritetsordningen

3.1.2.1 �versiktlig beskrivning

Prioritetsordningen vid utdelning kan sammanfattas enligt f�ljande;92

1. Preferential debts
2. Seizure by way of distress
3. Floating charge
4. Oprioriterade fordringar
5. R�nta som bel�per p� tiden efter beslut om winding-up93

6. Efterst�llda fordringar
Borgen�rer med annan s�kerhetsr�tt i g�lden�rens egendom till�ts vanligtvis separera denna,
och ber�rs d� inte av ett kollektivt f�rfarande och prioritetsordningen vid utdelning.
Separationsr�tt kan f�religga s�v�l d� g�lden�ren �r egendomens egentliga �gare, som d� den
tillh�r borgen�ren genom exempelvis ett �gander�ttsf�rbeh�ll. S�som exempel p�
separationsr�tt till egendom som i sj�lva verket tillh�r g�lden�ren kan n�mnas security, som
kommer att behandlas t�mligen ing�ende. Den prioritetsordning som g�ller enligt lag kan i
flera avseenden f�r�ndras genom avtal. Borgen�rer med security kan genom
�verenskommelse byta plats med varandra och en oprioriterad borgen�r kan acceptera att
efterst�llas �vriga oprioriterade borgen�rer.94 Slutligen b�r n�mnas att kostnaderna f�r
f�rfarandet, enligt I.A.1986 sec 19, 40, 115, 156 alltid skall betalas innan utdelning kan
komma ifr�ga. Kostnaderna utg�r inte en del av den egentliga prioritetsordningen, och
kommer forts�ttningsvis endast att n�mnas i undantagsfall.95

3.1.2.2 Definition av security

En borgen�r med en s�kerhetsr�tt som inte ing�r i prioritetsordningen, till�ts separera
egendomen och ber�rs inte av ett utdelningsf�rfarande. F�r det fall att s�kerhetsr�tten utg�r
en security �r det d� g�lden�rens egendom som separeras. En utf�rlig beskrivning av

                                                            
90 Inneb�rden av detta behandlas utf�rligt i ett senare avsnitt. H�r b�r endast n�mnas att det n�rmast �r
j�mf�rbart med det svenska f�retagshypoteket.
91 I.A. 1986 sec 28-49
92 Rajak s 197, SOU 1992:113 s 249
93 I.A. 1986 sec 189. Detta kommer inte att behandlas n�rmare.
94 Wood s 8ff, 72f
95 Goode II s 32



consensual security kan h�mtas hos Goode.96 Han menar att denna s�kerhetsr�tt endast
uppkommer d� fyra97 kriterier �r uppfyllda.

F�r det f�rsta skall security vara a right in rem, vilket beskrivs som a right in an asset. Detta
i motsats till de oprioriterade borgen�rernas right in personam eller a right to an asset, vilket
avser en r�ttighet att g�ra anspr�k hos g�lden�ren p� att f� sin fordran reglerad. Borgen�rer
med security har viss r�tt till den uppl�tna egendomen, medan oprioriterade borgen�rer
ist�llet har ett anspr�k p� g�lden�ren, vilket naturligtvis kan avse egendom. Detta senare
anspr�k, �ven kallat mere equity, �r ogiltigt i f�rh�llande till tredje man. D� security uppl�tes
f�rblir g�lden�ren visserligen, med undantag f�r legal mortgage, �gare till den aktuella
egendomen. Borgen�ren erh�ller dock en r�tt att ur denna tillgodose sin fordran; en
s�kerhetsr�tt som �r g�llande �ven i f�rh�llande till tredje man.

F�r det andra skall parternas avsikt vara att avtala om security. Ett avtal som saknar detta
syfte kommer inte heller att ha s�dan verkan, oberoende av att det ytligt sett kan f�refalla r�ra
sig om security. Ett exempel �r  Re Cosslett (Contractors) Ltd (1996). I detta fall slog r�tten
fast att k�randen, en kommun, inte hade security. Avsikten med ett avtal f�rem�l f�r tolkning
var inte att s�kerst�lla reglering av en fordran, utan syftade ist�llet till att g�ra det m�jligt f�r
k�randen att avsluta ett byggnadsarbete f�r det fall att svaranden, en uppdragstagare, inte
uppfyllde sin kontraktuella skyldighet att g�ra detta. Ytterligare en aspekt av den vikt som
f�sts vid parternas avsikt �r att ett avtal, trots att det har formen av en �verl�telse, skall
behandlas som uppl�telse av security om detta �r dess egentliga syfte (under f�ruts�ttning att
�vriga kriterier �r uppfyllda).

Goodes tredje kriterium �r att security skall uppl�tas av g�lden�ren. Detta utesluter att
�gander�ttsf�rbeh�ll, d�r borgen�ren ist�llet f�rbeh�ller sig viss r�tt, h�nf�rs till kategorin
security. En konsekvens av det f�reg�ende �r att inte heller ett f�rbeh�ll om att �gander�tten
skall �verg� f�rst n�r g�lden�rens samtliga skulder till borgen�ren har reglerats utg�r
security, se Clough Mill Ltd (1984), eftersom det fortfarande r�r sig om ett f�rbeh�ll fr�n
borgen�rens sida. S�som �gander�ttsf�rbeh�ll �r f�rfarandet dock fullt giltigt.98

D�rut�ver, som kriterium nummer fyra, skall security, f�r det fall att den �r fixed, medf�ra en
begr�nsning av g�lden�rens r�tt att f�rfoga �ver den egendom som omfattas. Det �r inte
f�renligt med fixed security att g�lden�ren till�ts forts�tta att behandla egendomen som om
den inte vore f�rem�l f�r s�kerhetsr�tt. Situationen �r h�r annorlunda d� den uppl�tna
s�kerhetsr�tten �r floating security, eftersom g�lden�ren d� till�ts f�rfoga �ver egendomen i
sin ordinarie verksamhet. Vid samtliga former av security m�ste den uppl�tna egendomen
vara identifierbar. Slutligen kan f�rtydligas att security endast kan uppl�tas som s�kerhet f�r
en, befintlig eller framtida, fordran.99

Endast fyra s�kerhetsr�tter utg�r securities. Dessa fyra �r charge, mortgage och pledge som
alltid uppkommer genom avtal, samt lien som i vissa situationer uppkommer enligt lag, och

                                                            
96 Goode II s 2ff. Security kan �ven vara legal, dvs uppkomma enligt lag. Forts�ttningsvis avses, d�
inte annat anges, endast consensual security.
97 Han utg�r ifr�n fem kriterier, men endast fyra �ger �nnu till�mplighet (Se Re Bank of Credit and
Commerce International SA (1997) d�r domstolen slog fast att det inte, s�som Goode h�vdat, �r
om�jligt f�r en borgen�r att erh�lla s�kerhetsr�tt i fordran som g�lden�ren har mot honom sj�lv, s.k.
charge back).
98 Goode III s 88f
99 Goode II s 2ff, 21, Gough s 64



som dessutom kan uppl�tas genom avtal (�ven charge kan under speciella omst�ndigheter
uppkomma enligt lag). Den n�rmare inneb�rden och utformningen av de fyra securities
behandlas nedan. I.A. 1986 sec 248(b)(i) definierar security som Óany mortgage, charge, lien
or other security.Ó Med Óother securityÓ avses fr�mst pledge, men �ven andra former, dock
aldrig �gander�ttsf�rbeh�ll i egentlig mening, kan f�rekomma. Exempelvis har ett flygbolags
r�tt att, i enlighet med villkoren i Civil Aviation Act 1982 s 88, underl�ta att �terl�mna
flygplan till deras �gare innan bolaget f�tt sina fordringar reglerade, betraktats som Ólien or
other security.Ó100

En security kan s�som framkommit vara antingen floating eller fixed. D� s�kerhetsr�tten �r
floating omfattar den ett f�r�nderligt kollektiv av egendom, vilket g�lden�ren till�ts
disponera i sin ordinarie verksamhet. S�kerhetsr�tten ÓflyterÓ med den f�r�nderliga
egendomsmassan och borgen�ren saknar r�tt till den specifika egendom som vid ett enskilt
tillf�lle ing�r i kollektivet. D� en security ist�llet �r fixed, omfattar den viss best�md
egendom som g�lden�ren inte fritt f�r disponera �ver. Borgen�ren har redan genom avtalet
viss r�tt till den uppl�tna egendomen.101

Security kan ocks� betraktas ur ett funktionellt perspektiv. Begreppet str�cker sig enligt detta
syns�tt �ver ett mycket vidstr�ckt omr�de och omfattar alla avtal som har till syfte att ge
upphov till n�gon form av s�kerhet f�r fordran. Denna definition, som tar fasta p� den
funktion ett avtal fyller, s�gs ha vunnit visst erk�nnande inom praxis och doktrin. Som ett
exempel p� detta pekar Gough p� avg�randet i Aluminium Industrie Vaasen BV v Romalpha
Aluminium Ltd (1976), d�r r�tten h�nvisade till ett �gander�ttsf�rbeh�lls security function.102

Dock f�refaller detta uttalande ist�llet n�rmast tyda p� att r�tten uppm�rksammat likheten
mellan security och s�kerhetsr�tt i form av �gander�ttsf�rbeh�ll. I doktrinen f�respr�kar
Diamond inf�randet av en enhetlig lag om s�kerhetsr�tter. I denna b�r enligt hans �sikt den
funktionella synen anl�ggas, s� att samma regler g�ller f�r b�de securities i traditionell
mening och f�r �vriga s�kerhetsr�tter.103 Det finns dock inte n�got som tyder p� att en s�dan
lagstiftning kommer att inf�ras inom �versk�dlig framtid.

3.1.2.3 Common law och Equity

F�r full f�rst�else av de enskilda securities �r det viktigt att klarg�ra inneb�rden av och
skillnaden mellan common law och equity. Uppdelningen i common law, som utvecklats av
courts of common law, och equity, som utvecklats av the Court of Chancery, har viktiga
konsekvenser p� s�kerhetsr�tternas omr�de.

Common law b�rjade utvecklas redan p� medeltiden och �r fortfarande ett ÓlevandeÓ
regelsystem, helt baserat p� praxis, som st�ndigt v�xer genom nya domstolsavg�randen.
Domstolarnas avg�randen verkar retroaktivt; de skapar inte nya regler utan f�rklarar ist�llet
vad som alltid varit g�llande r�tt. Common law blev tidigt ett ganska stelbent regelverk, b�de
med avseende p� materiella och processuella regler, och som ett resultat av detta b�rjade
equity att utvecklas. En viktig maxim �r Óequity should follow the law.Ó104 Avsikten har
aldrig varit att skapa regler som st�r �ver common law, utan ist�llet skall equity komplettera
och utveckla det ursprungliga systemet genom etiska h�nsynstaganden. Sedan 1800-talet har

                                                            
100 Bristol Airport v Powdrill (1990), Brown s 120f, 124ff
101 Goode II s 15
102 Gough s 4f
103 Diamond s 10f
104 Citat: Kiralfy s 16. Dessutom Kiralfy s 1ff



equity varit ett eget fullst�ndigt regelverk, vilket fortfarande endast har till syfte att
komplettera common law.105 Equity har kritiserats f�r att ha avvikit fr�n sitt egentliga etiska
syfte. Enligt ett referat av Dunn, menar Halliwell att equity p� samma s�tt som common law
fastnat i ett stelbent regelverk. De etiska fr�gorna har alltmer kommit i skymundan och
endast sedan l�nge fastslagna  regler och principer beaktas.106 Halliwell p�pekar att Óequity is
alive and well and living in AustraliaÓ (sid 150), och anser att det d� inte borde vara om�jligt
att �teruppr�tta dess ÓsannaÓ form �ven i England.

P� s�kerhetsr�tternas omr�de kallas de securities som uppkommit genom common law f�r
legal interest eller legal security, medan de som har sitt ursprung inom equity ben�mns
equitable interest eller equitable security. Prioritetsordningen mellan dessa r�ttigheter, b�de
inom respektive grupp samt grupperna emellan, regleras av regelverk och principer som �r
lika fullt utvecklade inom equity som inom common law. Equitable security har en n�got
svagare st�llning j�mf�rt med legal security om det uppst�r konkurrens dem emellan.107

Noteras b�r dock kravet p� att m�nga securities skall registreras f�r att uppn� full effekt mot
tredje man. Detta har medf�rt att det i viss utstr�ckning uppst�tt en lagstadgad
prioritetsordning, d�r h�nsyn inte tas till skillnaden mellan legal och equitable security.

Det �r ocks� av vikt att notera skillnaden mellan legal ownership och equitable ownership.
Den som innehar legal ownership till egendom �r dess egentliga �gare och framst�r ut�t sett
ocks� som s�dan. Legal ownership regleras av common law. Equitable ownership, �ven
kallat beneficial ownership, regleras av equity och kan �verl�tas separat, varvid legal
ownership kvarblir hos �verl�taren. Mottagaren erh�ller  r�ttigheter i equity, men framst�r
ut�t sett inte som �gare. Distinktionen aktualiseras, p� s�kerhetsr�tternas omr�de, fr�mst vid
mortgage.108

Slutligen skall konstateras att endast pledge samt vissa former av mortgage och lien utg�r
legal securities. De �vriga, d�ribland floating charge, �r equitable. Detta behandlas n�rmare
nedan.

3.1.2.4 Generella prioritetsregler f�r securities

Den mest grundl�ggande principen vid rangordning av konkurrerande securities �r nemo dat
 quod non habet ; Óingen kan ge det han inte har,Ó 109 med den alternativa ben�mningen qui
prior est  in tempore prior est in iure. Inneb�rden �r helt enkelt att den security som f�rst
uppl�tits erh�ller h�gst prioritet.110 Denna regel till�mpas b�de d� de konkurrerande
s�kerhetsr�tterna utg�rs av endast legal eller av endast equitable securities, samt �ven d�
legal och equitable securities konkurrerar med varandra. Principen har dock genom
ytterligare prioritetsregler kommit att inskr�nkas i v�sentliga avseenden.111 Fr�mst b�r i detta
sammanhang n�mnas  den princip som s�ger att legal security erh�ller h�gre prioritet �n en
tidigare uppl�ten equitable security, under f�ruts�ttning att borgen�ren vid vederlagets
�verl�mnande inte hade vetskap, faktisk eller constructive (se avsnitt 3.4.5.1), om den

                                                            
105 James s 27ff, Kiralfy s 16f
106 Modern Law Review, jan. 1999 s 141f
107 Gough s 16ff, Kiralfy s 18f
108 James s 32, Kiralfy s 19
109 SOU 1995:52 s 90
110 D� s�kerhetsr�tten ursprungligen varit floating charge �r den dag d� kristallisering skett
utg�ngspunkt f�r bed�mning av fixed charge.
111 Goode II s 78f, Gough s 11



tidigare s�kerhetsr�tten.112 Exempelvis kan en equitable charge p� detta s�tt bli efterst�lld en
senare s�kerhetsr�tt i form av legal mortgage. Prioritetsordningen kan �ven kastas om genom
att en borgen�r p� annat s�tt genom godtrosf�rv�rv erh�ller h�gre prioritet �n en tidigare
uppl�ten security.

D� konkurrerande securities utg�rs av s�kerhetsr�tt i g�lden�rens utest�ende fordringar
best�ms prioritetsordningen dem emellan av en regel som fastslagits i Dearle v Hall (1828).
Den f�rst uppl�tna s�kerhetsr�tten erh�ller generellt sett h�gst prioritet. Dock blir den, d�
denuntiering till sekundog�lden�ren inte skett, efterst�lld en senare security, under
f�ruts�ttning att dennas innehavare i god tro, dvs utan faktisk eller constructive (se avsnitt
3.4.5.1) vetskap, denuntierat sekundog�lden�ren.

De generella prioritetsreglerna �ger till�mpning med avseende p� samtliga securities, vari
inkluderas kristalliserad och okristalliserad floating charge. Genom inf�randet av krav p�
registrering har de dock i viss utstr�ckning satts ur spel. En oregistrerad registreringspliktig
security erh�ller nu l�gre prioritet �n en senare uppl�ten, korrekt registrerad dito. Genom
kravet p� registrering, och inf�randet av s�rskilda register, minskar ocks� utrymmet f�r god
tro, vilket om�jligg�r anv�ndning av flera generella prioritetsregler. Prioritetsordningen
mellan flera registreringspliktiga och oregistrerade s�kerhetsr�tter, samt mellan flera icke
registreringspliktiga s�kerhetsr�tter avg�rs dock helt av generella regler.

3.2 Preferential debts

Preferential debts skall vid winding-up och administrative recievership, samt d� en borgen�r
tar uppl�ten egendom i sin besittning, betalas s� snart kostnaderna f�r f�rfarandet reglerats.
Motsvarande regel saknas vid administration, d�r m�ls�ttningen �r att samtliga borgen�rer
skall behandlas lika. Dock kan noteras att I.A. 1986 sec 19 stadgar att arbetstagares fordran
p� l�n p� grund av anst�llningsavtal ing�tt eller accepterat, Óadopted,Ó av administratorn, har
h�gsta prioritet vid f�rfarandets avslutande.113 Vad g�ller winding-up regleras
betalningsordningen av I.A. 1986 sec 175, d�r det �ven s�gs att preferential debts i f�rsta
hand skall belasta egendom som annars tillfaller oprioriterade borgen�rer. �ven egendom
f�rem�l f�r floating charge f�r tas i anspr�k, men f�rst sedan denna m�jlighet utt�mts.
Situationen d� en administrative reciever f�rordnats eller en borgen�r tagit egendom i sin
besittning �r, enligt  I.A. 1986 sec 40 respektive C.A. 1985 sec 196, densamma. Ocks� h�r
skall i f�rsta hand egendom som inte �r f�rem�l f�r security belastas. Samtliga fordringar
tillh�rande kategorin preferential debts har, enligt I.A. 1986 sec 175 lika r�tt till betalning,
och f�r det fall att g�lden�rens egendom inte r�cker till skall utdelning ske proportionellt.

En utt�mmande uppr�kning av de fordringar som h�nf�rs till kategorin preferential debts
finns i I.A. 1986 sec 386 sched 6 och kan sammanfattas enligt f�ljande;

1. Statens fordran p� inneh�llen k�llskatt avseende ett �r f�re fristdagen.114

                                                            
112 Goode II s 79f
113 Goode IV s 279. Inneb�rden av begreppet adopted skall inte n�rmare utredas. I Greenwood v
Martin«s Bank (1933) uppst�lldes krav p� Òassumption of responsibility.Ó
114 ÓFristdagenÓ definieras, med avseende p� samtliga preferential debts, av I.A. 1986 sec 387 (3). Vid
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beslut om administration fattas. Vid administative recievership syftar uttrycket p� dagen f�r beslut om
s�dan.



2. Statens fordran p� merv�rdesskatt, avseende sex m�nader f�re fristdagen, samt p�
bilskatt och ÓspelskattÓ avseende ett �r f�re fristdagen.

3. Sociala avgifter avseende ett �r f�re fristdagen.
4. Pensionsavgifter
5.  Arbetstagares fordran p� l�n avseende fyra m�naders arbete f�re fristdagen samt

semesterers�ttning m.m. Beloppet �r, s�vitt avser fordran p� utest�ende l�n, begr�nsat
till £ 800.115

De skatter och avgifter som ing�r i uppr�kningen skall inte behandlas n�rmare. D�remot skall
privilegiet f�r arbetstagares fordran p� l�n och semesterers�ttning m.m. beskrivas n�got mer
ing�ende.

Som n�mnts �r det belopp arbetstagaren kan utf� med anledning av utest�ende l�n, begr�nsat
till £ 800. Ett eventuellt resterande tillgodohavande utg�r en oprioriterad fordran. Den
m�jlighet till betalning som ges i I.A. 1986 kompletteras dock av ytterligare lagstiftning.
Enligt E.R.A. 1996 sec 182 har arbetstagaren, under f�ruts�ttning att arbetsgivaren �r
insolvent och arbetstagaren blivit uppsagd, �ven r�tt till ers�ttning fr�n the National
Insurance Fund. Begreppet insolvent definieras enligt sec 183 s�som att beslut om voluntary
eller compulsory winding-up fattats, att en administrative reciever f�rordnats eller att beslut
fattats om administration. R�tten till ers�ttning omfattar, enligt sec 184, fr�mst obetald l�n
avseende h�gst �tta veckor, semesterers�ttning avseende h�gst sex veckor samt den
upps�gningsl�n som den anst�llde �r ber�ttigad till. Utbetalning sker omg�ende.116 Den totala
ers�ttningen f�r, enligt sec 186, inte uppg� till mer �n £ 210 per vecka. D� ers�ttning
utbetalats i enlighet med dessa regler tr�der staten enligt sec 189, med avseende p� r�tt till
betalning enligt den i I.A. fastst�llda ordningen, i arbetstagarens st�lle. F�rst d� statens
fordran i sin helhet reglerats har arbetstagaren r�tt till betalning.

3.3 Seizure by way of distress

I.A. 1986 sec 176 behandlar den situation som uppst�r d� en borgen�r, h�gst tre m�nader
innan beslut om g�lden�rsf�retagets compulsory winding-up, har Ódistrained upon the goods
or effects of the company.Ó Begreppet ÓdistrainÓ kan definieras som Óto seize goods by way
of distress.Ó117 Borgen�ren tar, med st�d av lag, viss g�lden�rens egendom i sin besittning,
som en form av s�kerhetsr�tt f�r fordran mot g�lden�ren. Enligt stadgandet medf�r seizure
by way of distress r�tt att vid compulsory winding-up, med f�retr�de framf�r floating charge,
tillgodose sin fordran ur den aktuella egendomen. D� boets �vriga tillg�ngar inte �r
tillr�ckligt stora f�r att tillgodose krav fr�n borgen�rer med preferential debts, skall dock
dessa i f�rsta hand regleras. Som ett f�rtydligande kan �terigen n�mnas att detta stadgande
endast skall till�mpas vid compulsory winding-up.

R�tt till seizure by way of distress tillkommer enligt Óancient common lawÓ118 en hyresv�rd,
med avseende p� oreglerade hyresfordringar. V�rden till�ts att, som t�ckning f�r fordran, ta i
sin besittning s�dan egendom som befinner sig p� det uthyrda omr�det. Tidigare omfattade
denna r�ttighet �ven egendom tillh�rande tredje man, men inskr�nktes genom Law of

                                                            
115 �vers�ttningen till svenska �r h�mtad ifr�n SOU 1992:113 s 249
116 Goode IV s 159
117 Oxford Reference s 130
118 Gough s 507



Distress Amendment Act �r 1908 till att endast avse egendom tillh�rande hyresg�sten.119 En
motsvarande r�tt till seizure, d� kallad contractual power of seizure, kan genom avtal �ven
skapas till f�rm�n f�r andra borgen�rer. Ocks� dessa erh�ller en privilegierad st�llning vid
winding-up, men d� i form av security.120

Det b�r p�pekas att seizure by way of distress inte �r samma sak som att genom utm�tning
erh�lla s�kerhetsr�tt i g�lden�rens egendom. Beslut om utm�tning, execution, �tf�ljs av
utf�rdande av writ of execution. Med st�d av denna kan sedan verkst�llande myndighet
s�kerst�lla utm�tningen. Borgen�ren erh�ller vid utm�tning en s�kerhetsr�tt som �r efterst�lld
samtliga befintliga securities; �ven en �nnu okristalliserad floating charge har h�gre prioritet.
D� g�lden�ren �r solvent orsakar detta inte n�gra sv�righeter. Utm�tningsborgen�ren kan d�
g�ra anspr�k p� egendomen i enlighet med den g�lden�rens f�rfogander�tt som �r en del av
floating charge. Vid insolvens har floating charge d�remot f�retr�desr�tt, oberoende av
kristalliseringstidpunkt.121

3.4 Floating charge

3.4.1 �versiktlig beskrivning

Floating charge kan beskrivas som en equitable security i ett f�r�nderligt kollektiv av
egendom. S�kerhetsr�tten �r till en b�rjan inte �r knuten till vissa best�mda tillg�ngar, utan
omfattar ist�llet ett Ófl�de av egendomÓ hos g�lden�ren. N�r vissa angivna h�ndelser intr�ffar
ÓkristalliserasÓ s�kerhetsr�tten och �verg�r till att, i form av en fixed charge, ist�llet omfatta
specifika tillg�ngar.122 Fram till den tidpunkt d� s�kerhetsr�tten kristalliseras f�r g�lden�ren
disponera egendomen i sin normala aff�rsverksamhet utan att den belastas av security.123 I.A.
1986 sec 251 definierar floating charge som Óa charge which, as created, was a floating
charge,Ó detta f�r att markera att s�kerhetsr�tten skall behandlas som en floating charge �ven
om den kristalliserats f�re ett insolvensf�rfarandes inledande.

Allt som kr�vs f�r uppl�tande av floating charge �r ett avtal, utan s�rskilda formkrav, mellan
g�lden�r och borgen�r. F�r att uppn� skydd mot krav fr�n tredje man kr�vs dock registrering.
Teoretisk sett �r det m�jligt f�r s�v�l en enskild individ som f�r f�retag att uppl�ta floating
charge. I praktiken kan s�kerhetsr�tten dock enbart uppl�tas av f�retag (och jordbrukare),
eftersom floating charge i en enskild persons egendom, genom de formkrav samt krav p�
specificering av den inkluderade egendomen som uppst�lls i Bills of Sale Acts 1878 samt
1882, i princip f�rlorat all effekt.124 Det kan till�ggas att det inte finns n�gon exakt definition
av  floating charge och inte heller n�gon skriftlig lagstiftning som reglerar dess omfattning.
Detta f�r ist�llet utl�sas av r�ttspraxis.

                                                            
119 Vissa statliga och kommunala myndigheter har r�tt till seizure by way of distress, Gough s 312,
vilket dock inte kommer att diskuteras n�rmare.
120 Gough s 319, 507, 985f
121 Goode II s 50, Gough s 13
122 Re Panama, New Zealand and Australia Royal Mail Co. (1870)
123 Re Yorkshire Woolcombers« Association Ltd (1903), Goode s 48
124 Gough s 52, SOU 1992:113 s 246-247, Gower s 89f



3.4.2 De kategorier av egendom som kan omfattas

Floating charge uppl�tes typiskt sett till en bank som genom ett s.k. debenture125 erh�ller
security i g�lden�rens samtliga befintliga och framtida tillg�ngar. Vanligtvis f�r banken d�
fixed charge �ver en eventuell fastighet samt maskiner som stadigvarande anv�nds i
verksamheten, och floating charge �ver oms�ttningstillg�ngar, b�de befintliga och s�dana
som senare tillfaller bolaget. Detta �r dock endast ett exempel p� s�kerhetsr�ttens utformning
och omfattning.

I  Re Yorkshire Woolcombers« gav Romer L.J en ing�ende beskrivning av floating charge.
Han inledde sitt yttrande med p�pekandet att han inte avs�g ge en exakt definition av
begreppet, samt att det inte var ot�nkbart att en s�kerhetsr�tt kunde utg�ra floating charge
�ven utan att uppfylla samtliga uppr�knade kriterier. D�refter �vergick han till att beskriva
floating charge, som enligt hans mening skall omfatta b�de befintlig egendom och s�dan som
senare tillfaller bolaget. Egendomen skall vara av ett s�dant slag att dess sammans�ttning kan
antas f�r�ndras inom ramen f�r g�lden�rens ordinarie verksamhet. Varulager, p�g�ende
arbeten, fordringar samt kassa- och banktillgodohavanden n�mndes som l�mpliga. Ytterligare
ett kriterium var att g�lden�ren har till�telse att fritt disponera egendomen fram till den
tidpunkt d� s�kerhetsr�tten kristalliseras. R�ttstill�mpningen utg�r fortfarande i stort sett ifr�n
denna beskrivning av floating charge. Kriteriet att s�kerhetsr�tten skall omfatta b�de befintlig
och framtida egendom har dock nyanserats av  senare r�ttspraxis. I Re Bond Worth Ltd
(1980) slogs fast att det �r m�jligt att avtala om floating charge i endast befintliga eller i
endast framtida tillg�ngar. I detta avg�rande h�nvisade Slade J. till att det i Yorkshire
Woolcombers« uttryckligen p�pekats att en s�kerhetsr�tt m�jligen kan vara floating charge
utan att uppfylla samtliga d�r uppr�knade kriterier. En m�jlig konstellation �r att g�lden�ren
till�ts forts�tta verksamheten och disponera �ver den egendom som omfattas av
s�kerhetsr�tten, men samtidigt f�rbinder sig att �verl�mna f�rs�ljningsint�kterna till
borgen�ren. Borgen�ren erh�ller genom ett s�dant avtal fixed charge �ver
f�rs�ljningsint�kterna.126

I typfallet ing�r ett bolags samtliga befintliga  och framtida tillg�ngar, med undantag f�r
s�dant som �r f�rem�l f�r fixed security, i en floating charge. Detta betecknas vanligtvis just
som att s�kerhetsr�tt uppl�ts i samtliga g�lden�rens nuvarande och framtida tillg�ngar. Dock
blir effekten densamma �ven utan uttrycklig h�nvisning till Óbefintliga och framtida
tillg�ngar.Ó Om floating charge inte uttryckligen begr�nsats till endera av tillg�ngsslagen,
f�ruts�tts den omfatta b�da. Som framkommit �r det �ven m�jligt att avtala om en mer
begr�nsad floating charge, �ver enbart en del av verksamheten eller ett viss slags tillg�ngar.
Det kan s�ledes finnas flera parallella floating charge, som omfattar skilda tillg�ngar. I detta
sammanhang kan dessutom noteras att en g�lden�r som redan uppl�tit floating charge har
m�jlighet att �ver en del av samma tillg�ngsmassa, till f�rm�n f�r en annan borgen�r, avtala
om floating charge med h�gre prioritet �n den f�rsta. En gr�ns har dock dragits vid
m�jligheten att uppl�ta en andra floating charge �ver precis de tillg�ngar som omfattas av en

                                                            
125 Begreppet �r sv�rdefinierat, men inneb�r n�rmast ett dokument som medf�r, erk�nner eller
symboliserar ett fordringsf�rh�llande, Gower s 322f, British India Steam Navigation Co v IRC (1881).
126 Goode s 728



som tidigare uppl�tits. F�rfarandet �r visserligen till�tet, men medf�r att den sist uppl�tna
s�kerhetsr�tten erh�ller l�gre prioritet �n den f�rsta.127

Uppr�kningen i Re Yorkshire Woolcombers« av egendom l�mplig att omfattas av floating
charge �r inte utt�mmande. Med ett f�tal undantag �r det ist�llet s� att alla kategorier av
tillg�ngar kan omfattas, under f�ruts�ttning att dessas sammans�ttning kan antas f�r�ndras
inom ramen f�r g�lden�rens ordinarie verksamhet. F�r det fall att f�retaget exempelvis
handlar med fastigheter kan dessa omfattas, trots att fastigheter typiskt sett inte kan s�gas
vara en oms�ttningstillg�ng.128 Av betydelse �r endast f�rh�llandena i det enskilda fallet.129

Den egendom som �r undantagen �r fr�mst av s�dan art att det sannolikt inte skulle komma
ifr�ga att l�ta den omfattas av floating charge. Som exempel kan n�mnas att det redan �r
1882 i Re ClynTin Plate fastslogs att f�retagets bokf�ring inte kan omfattas.

3.4.3 Registreringskrav

F�r att uppl�telse av floating charge skall vara g�llande mellan g�lden�r och borgen�r kr�vs
endast ett forml�st avtal. I f�rh�llande till bolagets �vriga borgen�rer samt vid
insolvensf�rfaranden �r situationen en annan. C.A. 1985 sec 395(1) stadgar att en charge som
faller under n�gon av punkterna i sec 396(1) inom 21 dagar skall registreras hos Registrar of
Companies (sec 395, 399). Floating charge faller under sec 396(1)(f), Óa floating charge on
the companyÕs undertaking or propertyÓ samt ofta �ven under sec 396(1)(a), Óa charge for
the purpose of securing any issue of debentures.Ó I registret skall enligt sec 401(1)(b) anges
datum f�r uppl�tandet, fordringens belopp, en kort beskrivning av den uppl�tna egendomen
samt borgen�rens namn. Om registrering inte sker inom den angivna tiden �r borgen�rens
s�kerhetsr�tt inte skyddad i f�rh�llande till bolagets �vriga borgen�rer130 eller en eventuell
liquidator eller administrator. Dessutom leder en underl�ten registrering till att fordringens
f�rfallotid accelereras, genom att borgen�ren f�r r�tt till att om han s� �nskar kr�va betalning
i f�rtid.131 M�jligen kan en s� l�ngtg�ende p�f�ljd parterna emellan tyckas on�dig.
Borgen�ren har trots allt m�jlighet att sj�lv ombes�rja registrering inom den angivna
tidsperioden.

Det slogs i R v Registrar of Companies, ex p Central Bank of India (1986) fast att Registrar
of Companies inte har m�jlighet att bevilja registrering d� en beg�ran om s�dan inkommer
f�r sent. G�lden�ren eller borgen�ren, som enligt C.A. 1985 sec 399 b�da �r beh�riga att

                                                            
127 Benjamin Cope & Sons Ltd (1914), Re Automatic Bottle Makers Ltd (1926), Goode s 87, Gough s
120
128 Dock kan ibland krav p� dubbel registrering, se vidare avsnitt 3.7.4, orsaka sv�righeter. D� floating
charge �ver fast egendom �r ovanligt kommer dock detta inte att behandlas n�rmare.
129 Gough s 116
130 Det �r f�rem�l f�r debatt huruvida det h�rmed avses b�de borgen�rer med s�kerhetsr�tt och
oprioriterade borgen�rer. Det g�r att peka p� ett avg�rande fr�n 1906 (Re Cardiff Workmen«s Cottage
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dagens Companies Act avser b�de borgen�rer med s�kerhetsr�tt och oprioriterade borgen�rer. �r
1991 gjorde domstolen i Bank of Scotland v TA Neilson & Co utifr�n dagens lagstiftning samma
bed�mning. I den fortsatta framst�llningen �r utg�ngspunkten att stadgandet omfattar samtliga
borgen�rer. Dock �r s�kerhetsr�tten vid g�lden�rens solvens skyddad mot senare uppl�tna,
registreringspliktiga, oregistrerade floating charges.
131 McCormack s 104.



ans�ka om registrering, har dock, enligt sec 404, m�jlighet att erh�lla ett domstolsbeslut p�
att s�kerhetsr�tten trots allt skall f� registreras. Ett s�dant tillst�nd meddelas inte om det kan
f�rv�ntas inkr�kta p� n�gon annans r�tt i osk�lig utstr�ckning. En eventuell ogiltighet
intr�der inte automatiskt, utan talan m�ste v�ckas om att f� s�kerhetsr�tten f�rklarad
ogiltig.132

3.4.4 Kristallisering

F�re kristallisering omfattar floating charge ett Ófl�de av egendomÓ inom de kategorier av
egendom som s�kerhetsr�tten uppl�tits i. Genom kristallisering upph�r g�lden�rens r�tt att
fritt f�rfoga �ver egendomen i sin ordinarie verksamhet. D�rigenom �verg�r borgen�rens
s�kerhetsr�tt till att i form av fixed charge ist�llet g�lla i den specifika egendom som vid
kristalliseringstidpunkten faller inom en aktuell egendomskategori. D� egendom, inom r�tt
kategori, inflyter efter kristallisering blir �ven denna, enligt Re Lind (1915), f�rem�l f�r den
nya fixed charge. Det kan till�ggas att det f�rekommer att partiell kristallisering till�mpas.
G�lden�ren f�rlorar d� sin f�rfogander�tt �ver den del av egendomsmassan som omfattas av
kristallisering och borgen�ren f�r en fixed charge. I f�rh�llande till �vrig egendom f�rblir
s�kerhetsr�tten i form av floating charge of�r�ndrad.133

De h�ndelser som f�ranleder kristallisering kan delas in i tre grupper; avslutande av bolagets
verksamhet, ingripande fr�n borgen�rens sida genom besittningstagande, samt vilka
h�ndelser som helst som enligt avtalet medf�r att floating charge kristalliseras och
g�lden�rens f�rfogander�tt upph�r.134

Vad g�ller avslutande av bolagets verksamhet s� omfattar detta endast att winding-up
intr�ffar eller att bolaget p� annat s�tt upph�r med sin verksamhet. I winding-up f�r
verksamheten, enligt I.A. sec 87, 167 samt Sched. 4, endast forts�ttas om det �r beh�vligt f�r
en f�rm�nlig avveckling. �ven om s� sker kristalliseras floating charge. Det slogs i Re
Crompton & Co. Ltd (1914) fast att det i avsaknad av en uttrycklig �verenskommelse om
motsatsen, f�ruts�tts att parterna vid avtalet avsett att s�kerhetsr�tten skall kristalliseras vid
winding-up eller d� verksamheten p� annat s�tt faktiskt upph�r. Administration och
administrative recievership faller inte inom denna kategori, eftersom det inte �r of�renligt
med dessa f�rfaranden att verksamheten forts�tter. Detsamma g�ller, enligt Re Woodroffes
(Musical Instruments) Ltd (1986), f�r det fall att en annan floating charge kristalliserats.135

Ett ingripande fr�n borgen�ren m�ste, f�r att resultera i kristallisering, ske i syfte att
omvandla s�kerhetsr�tten till fixed charge samt vara till�tet enligt avtalet. D� annat inte
avtalats anses ingripande vara till�tet n�rhelst g�lden�ren brister i sina �ligganden.136

Borgen�rens ingripande m�ste dessutom fr�nta f�retaget dess kontroll �ver tillg�ngarna. Det
vanligaste s�ttet att �stadkomma detta �r att tills�tta en administrative reciever. Detta �r dock
enligt I.A. sec 29 endast m�jligt f�r en borgen�r som har s�kerhetsr�tt, fixed och floating, i
st�rre delen av den egendom som tillh�r bolaget. Borgen�rer med mindre omfattande floating
charge, som inte heller har fixed charge i tillr�ckligt stor utstr�ckning, f�r ist�llet sj�lva ta
kontroll �ver tillg�ngarna. Det kan noteras att en borgen�r med floating charge, oberoende av
eventuell r�tt att utse administrative reciever, enligt I.A. 1986 sec 32, kan beg�ra att domstol
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utser en s.k. official reciever f�r att realisera den egendom som omfattas av s�kerhetsr�tten.
F�rfarandet �r dock tidskr�vande och m�jligheten utnyttjas d�rf�r s�llan.137 Borgen�ren har
�ven m�jlighet att beg�ra att domstol fattar beslut om att bolaget inte l�ngre fritt f�r
disponera �ver tillg�ngarna. Detta medf�r dock inte i sig kristallisering.138

Till sist st�r det ocks� parterna helt fritt att sj�lva avtala om att vissa h�ndelser skall f�ranleda
kristallisering. Det kan antingen f�reskrivas att borgen�ren d� vissa h�ndelser intr�ffar, eller
om parterna s� �nskar d� han finner det l�mpligt, skall f� beg�ra kristallisering eller ocks� att
kristallisering automatiskt skall f�lja p� en viss h�ndelse. Gough sammanf�r dessa b�da
tillv�gag�ngss�tt under beteckningen Óexpress crystallisation." Borgen�ren b�r f�r att skydda
sin r�tt, exempelvis avtala om att kristallisering skall ske n�r en efterst�lld floating charge
kristalliseras. Detta eftersom den ursprungligen efterst�llda s�kerhetsr�tten i brist p� s�dant
avtal, se exempelvis Griffiths v Yorkshire Bank (1994), genom �verg�ngen till fixed charge
f�r f�retr�desr�tt. Det har f�rekommit mycket kritik och os�kerhet r�rande denna variant av
kristallisering. Kritiken har r�rt de m�jliga negativa konsekvenserna f�r tredje man om en
floating charge till�ts kristalliseras utan att det p� n�got s�tt synligg�rs. Os�kerheten har
best�tt i att r�ttspraxis p� omr�det till synes inte varit enhetlig. Det �r m�jligt att visa p�
uttalanden i domar som snarast talar emot giltigheten av express crystallisation.139 Dock st�r
det efter avg�randet i Re Brightlife Ltd (1987) klart att klausuler om express crystallisation
�ger giltighet.

3.4.5 Korrekt registrerad floating charge-prioritetsfr�gor

3.4.5.1 F�re kristallisering

Innan kristallisering skett har g�lden�ren i normalfallet r�tt att inom ramen f�r sin ordinarie
verksamhet fritt disponera den egendom som omfattas av floating charge, genom f�rs�ljning
eller genom att uppl�ta ytterligare s�kerhetsr�tter. Den borgen�r som har s�kerhetsr�tt i form
av floating charge �r mycket oskyddad. G�lden�ren har r�tt att uppl�ta fixed security i
egendom f�rem�l f�r floating charge, vilket generellt sett ger fixed security f�retr�desr�tt.
Han har ocks� r�tt att uppl�ta ytterligare en eller flera floating charge som kan ges h�gre
prioritet �n den ursprungliga. En gr�ns dras f�rst vid m�jligheten att uppl�ta en andra floating
charge �ver precis de tillg�ngar som omfattas av en tidigare. Uppl�tandet medf�r visserligen
inte ogiltighet, men den sist uppl�tna s�kerhetsr�tten blir, i enlighet med regeln om nemo dat,
efterst�lld den f�rsta.140

Den borgen�r som finner sin floating charge vara efterst�lld en tidigare, var kanske inte
medveten om existensen av en s�dan n�r han ingick avtal med g�lden�ren. I ett s�dant fall
skall the doctrine of constructive notice till�mpas, vilket  inneb�r att n�gon anses ha vetskap
om ett visst f�rh�llande, trots att s� faktiskt inte �r fallet. R�tten slog i Wilson v Kelland
(1910) fast att �vriga borgen�rer anses �ga k�nnedom om de floating charges som registrerats
hos Registrar of Companies, detta oavsett om de faktiskt haft s�dan vetskap eller inte. N�gon
motbevisning �r inte till�ten. Borgen�ren �l�ggs d�rmed en form av unders�kningsplikt och
om han inte uppfyller denna f�r han helt enkelt skylla sig sj�lv.141 Det b�r p�pekas att the
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doctrine of constructive notice i m�nga fall inte har n�gon inverkan p� prioritetsordningen.
Regeln om nemo dat ger automatiskt f�retr�de till den f�rst uppl�tna s�kerhetsr�tten. Dock
medf�r the doctrine of constructive notice att principen fr�n Dearle v Hall inte kan �beropas.
Utrymme f�r god tro saknas.142

G�lden�rens r�tt att f�re kristallisering disponera �ver egendomen �r vidstr�ckt och det
f�rekommer att det vid uppl�tandet av floating charge avtalas om s.k. restrictive clauses som
syftar till att begr�nsa denna f�rfogander�tt och �ka v�rdet av borgen�rens s�kerhet. Den
vanligaste formen av  restrictive clause fr�ntar g�lden�ren r�tten att uppl�ta s�kerhetsr�tter
som f�r f�retr�de framf�r eller blir j�mst�llda med den ursprungliga borgen�rens floating
charge (se exempelvis Brunton v Electrical Engineering Corpn (1892)). Det finns dock inte
n�gon begr�nsning i m�jligheten att f�reskriva villkor och f�rbud; i Reynolds Bros (Motors)
Pty Ltd v Esanda Ltd (1984) godk�ndes exempelvis ett f�rbud mot viss specificerad
f�rs�ljning. Vilken verkan en restrictive clause har mot tredje man best�ms av existence but
not the contents doctrine.143 Det slogs i Wilson v Kelland (1910) fast att the doctrine of
constructive notice endast g�ller sj�lva f�rekomsten av en floating charge, inte f�rekomsten
av och inneh�llet i en eventuell restrictive clause. Om en efterkommande borgen�r inte haft
faktisk vetskap om f�rekomsten av en restrictive clause s� skall han inte drabbas av den.144

Vad g�ller situationen f�r en okristalliserad floating charge vid administration eller
administrative recievership h�nvisas till avsnitt 3.4.5.2.

3.4.5.2 Efter kristallisering

D� floating charge kristalliseras �verg�r den till att i form av fixed charge g�lla i viss specifik
egendom. G�lden�rens fria f�rfogander�tt �ver den uppl�tna egendomen upph�r h�rigenom.
Borgen�rens st�llning i f�rh�llande till borgen�rer med andra s�kerhetsr�tter avg�rs efter
denna tidpunkt i enlighet med de regler som g�ller f�r fixed charge. H�rav f�ljer att en
kristalliserad floating charge erh�ller h�gre prioritet �n en annan, ursprungligen h�gre
prioriterad, floating charge som �nnu inte kristalliserats.

Som ovan framkommit kan express crystallisation ske oberoende av g�lden�rens finansiella
status. En h�ndelse intr�ffar, som enligt avtal mellan parterna skall medf�ra att
s�kerhetsr�tten �verg�r ifr�n floating till fixed, och detta sker oberoende av g�lden�rens
ekonomiska st�llning. Det st�r parterna fritt att avtala om vilka h�ndelser som skall f�ranleda
express crystallisation respektive ge borgen�ren r�tt att beg�ra s�dan. I dessa fall till�mpas,
under f�ruts�ttning att administration eller administrative recievership inte inletts, enbart de
regler som g�ller f�r fixed charge i allm�nhet.
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F�rfarandet med express crystallisation har som ovan framkommit blivit kraftigt ifr�gasatt.
Dess kritiker h�vdar att f�rfarandet genom sin brist p� publicitet, den nya fixed charge
beh�ver inte registreras, har negativa konsekvenser f�r tredje man, som kan p�verkas av att
s�kerhetsr�tten pl�tsligt �r fixed snarare �n floating. Gough anser denna kritik vara Óat best
heavily overstated and at worst unsound.Ó145 N�r floating charge kristalliserats och �verg�tt
till att vara fixed charge, regleras dess st�llning i f�rh�llande till andra s�kerhetsr�tter  under
den fortsatta verksamheten enligt de generella principer som reglerar fixed charge i
allm�nhet.146 Trots att sj�lva kristalliseringen inte synligg�rs f�r ber�rda tredje m�n, s� m�ste
borgen�ren i m�nga fall vidta ytterligare �tg�rder f�r att hans fixed charge skall uppn� b�sta
m�jliga st�llning i f�rh�llande till andra s�kerhetsr�tter. Dessa �tg�rder blir med
n�dv�ndighet synliga f�r en f�rsiktig nytillkommen borgen�r. Det �r �ven m�jligt f�r en
senare borgen�r att g�ra en form av godtrosf�rv�rv. Det f�tal fall som medf�r f�rdel framf�r
�vriga borgen�rer f�r den borgen�r som ursprungligen haft s�kerhetsr�tt i floating charge
ber�ttigar enligt Gough inte kritiken.147

D� kristallisering skett i samband med ett insolvensf�rfarande, eller d� borgen�ren tagit
egendomen i sin besittning, aktualiseras ytterligare principer, ut�ver de som generellt g�ller
f�r fixed charge. S�kerhetsr�ttens ursprungliga status som floating charge medf�r  att den,
j�mf�rt med fixed charge, �r f�rem�l f�r ett flertal s�rbest�mmelser.

N�r kristallisering f�ranletts av, eller f�reg�tt,148 winding-up har borgen�ren enligt
prioritetsordningen inte full r�tt till den egendom som omfattas av s�kerhetsr�tten. Som ovan
framkommit skall, enligt I.A. 1986 sec 175, preferential debts betalas ur egendom som �r
f�rem�l f�r floating charge149 i den m�n de inte kan erh�lla full betalning ur s�dana tillg�ngar
som annars skulle tillfalla oprioriterade borgen�rer. Att preferential debts har f�retr�desr�tt
inneb�r att s�kerhetsr�tten �ven blir efterst�lld kostnaderna f�r f�rfarandet. Enligt Re
Barleycorn Enterprices Ltd (1970) har dessa kostnader f�retr�de framf�r preferential debts
ocks� i f�rh�llande till s�dana tillg�ngar som omfattats av floating charge. Denna
f�retr�desr�tt i f�rh�llande till floating charge g�ller dock, enligt Re Regent«s Canal
Ironworks Co (1875), inte samtliga kostnader f�r f�rfarandet, utan enbart utgifter f�rorsakade
av realisation av egendom.150

Det slogs i Re Lind (1915) fast att �ven egendom som efter kristallisering tillfaller bolaget
och som tillh�r r�tt kategori omfattas av en floating charge. Ett undantag g�rs dock f�r
egendom som influtit p� grund av verksamhet som bedrivits av liquidator i winding-up.
S�dan egendom tillfaller oprioriterade borgen�rer. De nytillkomna tillg�ngar som tillfaller en
kristalliserad s�kerhetsr�tt har aldrig varit f�rem�l f�r en floating charge, men �r trots detta
efterst�llda preferential debts. Detta f�rklaras av att preferential debts har f�retr�de framf�r
all egendom som omfattats eller kunde ha omfattats av en viss floating charge.151

En komplicerad situation uppst�r d� en floating charge enligt avtal har h�gre prioritet �n en
fixed charge, vilken i sin tur har f�retr�desr�tt framf�r preferential debts och kostnaderna f�r
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f�rfarandet. Det finns s�rskilt tre r�ttsfall som behandlar denna fr�ga ing�ende.152 I det
tidigaste, Waters v Widdows (1984), slog r�tten fast att preferential debts i ett fall som det i
fr�gest�llningen skall ha f�retr�desr�tt framf�r b�de fixed och floating charges. Nicholson J.
menade att parterna genom att f�reskriva att fixed charge skall vara efterst�lld floating
charge, visat att deras avsikt inte varit att inskr�nka g�lden�rens r�tt att disponera �ver
egendomen. I det andra fallet, Re Woodroffes (Musical Instruments) Ltd (1986), blev
resultatet det motsatta. Dock var fr�gan i detta fall inte tvistig. I det sista fallet, Re Portbase
Clothing Ltd (1993) d�mdes i enlighet med Waters v Widdows. I domen sades med
h�nvisning till Woodroffes Ltd att fr�gan i det fallet inte varit tvistig, och att r�tten d�rmed
inte var bunden av utslaget. Goode �r kritiskt mot den l�sning som slagits fast genom Waters
v Widdows och Re Portbase Clothing Ltd och f�rordar ist�llet den som anv�nts i Woodroffes
Ltd.153 Han anser det vara uppenbart att innehavaren av floating charge genom subrogation
b�r erh�lla den prioritet som egentligen skulle ha tillkommit innehavaren av fixed charge.
Enligt hans f�rslag skall floating charge d�rf�r i en utstr�ckning som motsvarar storleken av
fixed charge erh�lla f�retr�desr�tt framf�r preferential debts. I Woodroffes Ltd h�nvisade
r�tten till denna modell och valde ocks� att f�lja den.

�ven n�r kristallisering f�ranletts av ingripande fr�n borgen�ren, genom f�rordnande av en
administrative reciever eller genom eget besittningstagande, �r s�kerhetsr�tten efterst�lld
preferential debts samt kostnader f�r f�rfarandet (I.A. 1986 sec 40, 44 samt C.A. 1985 sec
196). Kostnaderna f�r f�rfarandet avser i detta fall ers�ttning till administrative reciever samt
kostnader f�rorsakade av avtal som denne ing�tt eller anst�llningsavtal som accepterats.
Administrative reciever �r sj�lv ansvarig f�r att dessa fordringar regleras, men har regressr�tt
mot bolaget.154

Noteras b�r avg�randet i Re H & K (Medway) Ltd, Mackay v IRC (1997). I fallet hade en
administrative reciever tillsatts under en floating charge som enligt avtal var efterst�lld en
annan. F�rem�l f�r pr�vning var huruvida preferential debts har f�retr�desr�tt �ven framf�r
den h�gre rankade floating charge som �nnu inte kristalliserats. R�tten slog fast att s� var
fallet. Det uttalades att preferential debts, d� en administrative reciever f�rordnats, har
f�retr�de framf�r samtliga floating charge uppl�tna av g�lden�ren.155 Att en borgen�r tillsatt
en administrative reciever utg�r inte n�got hinder f�r en annan borgen�r med floating charge
att utse ytterligare en. Dock m�ste den sist f�rordnade Óv�nta p� sin turÓ medan den f�rst
f�rordnade utf�r sitt uppdrag. Vad g�ller kravet p� att s�kerhetsr�tten skall omfatta st�rre
delen av g�lden�rens tillg�ngar s� avser det endast de tillg�ngar som kvarst�r efter att
eventuella tidigare s�kerhetsr�tter uppl�tits. H�r kan �ven p�pekas att inte heller winding-up
utg�r hinder f�r en borgen�r att tills�tta en administrative reciever. Dock har en s�dan
administrative reciever endast r�tt att f�rfoga �ver den egendom som omfattas av
s�kerhetsr�tten. F�r det fall att en administrative reciever redan har utsetts n�r winding-up
intr�ffar har han i konsekvens med det f�reg�ende r�tt att fullg�ra sitt uppdrag.156

Administration f�ranleder inte automatiskt kristallisering. Dock kan det naturligtvis avtalas
om att express crystallisation skall ske vid administration, men en kristalliserad floating
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charge behandlas i detta fall p� samma s�tt som en okristalliserad. En ans�kan om
administration medf�r, enligt I.A. 1986 sec 10, att borgen�ren �r f�rhindrad att ta i anspr�k
den egendom som omfattas av s�kerhetsr�tten. D�remot �r han fortfarande ber�ttigad att om
han s� �nskar utse en administrative reciever (detta under f�ruts�ttning att hans s�kerhetsr�tt
omfattar st�rre delen av g�lden�rens egendom; I.A. 1986 sec 29). N�r administration faktiskt
inletts �r borgen�ren, enligt I.A. 1986 sec 11(3), b�de f�rhindrad att ta i anspr�k den
egendom som omfattas av s�kerhetsr�tten och att utse en administrative reciever.
Administration medf�r, enligt I.A. 1986 sec 19, att floating charge blir efterst�lld kostnader
f�r avtal slutna, eller anst�llningsavtal accepterade, av administratorn samt, i andra hand, f�r
ers�ttning till administratorn. F�r det fall att administratorn utnyttjar sin r�tt enligt I.A. 1986
sec 15 att disponera �ver den egendom som omfattas av floating charge, erh�ller borgen�ren
ist�llet s�kerhetsr�tt i vederlaget.

3.4.6 Effekt av att registreringskravet inte efterlevts

En floating charge som inte registrerats f�r st� tillbaka f�r en annan som uppfyllt
registreringsplikten, �ven i en situation d� borgen�ren haft vetskap om existensen av en
oregistrerad tidigare floating charge d� han ingick sitt avtal (se Re Monolithic Building
Society). Detta g�ller ocks� d� det avtalats att den senare, korrekt registrerade,
s�kerhetsr�tten skall vara subsidi�r eller j�mst�lld i f�rh�llande till den f�rsta. Domstolen
tolkade i Re S Abrahams & Sons (1902) en klausul med formuleringen att en senare uppl�ten
floating charge skulle vara j�mst�lld med en tidigare, som att den skulle vara j�mst�lld endast
med en eventuell tidigare, korrekt registrerad floating charge. Genom att kravet p�
registrering inte uppfyllts fick den senare s�kerhetsr�tten f�retr�de.157 Samma principer g�ller
ocks� d� fixed security enligt avtal �r efterst�lld floating charge. F�r det fall att ett f�retag
uppl�tit flera floating charge till olika borgen�rer som alla underl�tit att uppfylla krav p�
registrering, avg�rs prioritetsordningen dem emellan av den generella regeln om nemo dat.158

I winding-up har borgen�ren vid bristande registrering endast en oprioriterad fordran, detta
oavsett om s�kerhetsr�tten kristalliserats f�re beslut om winding-up (Carncross v Wilson«s
Motor Supplies Ltd (1924)). Innan ett insolvensf�rfarande inletts har dock borgen�ren, enligt
avg�rande i Mercantile Bank of India, som en konsekvens av att s�kerhetsr�tten �r g�llande
mellan avtalsparterna, r�tt att i enlighet med villkoren i avtalet ta den uppl�tna egendomen i
anspr�k. N�r ett s�dant anspr�kstagande avslutats f�re inledande av winding-up blir det
bindande gentemot liquidator och oprioriterade borgen�rer. Det �r klarlagt att
anspr�kstagandet m�ste ske under beaktande av att floating charge pga bristande registrering
kan tvingas st� tillbaka f�r andra s�kerhetsr�tter. Det �r dock os�kert hur denna bed�mning
skall g�ras. R�tten uttalade i Bank of Scotland v TA Neilson & Co, att denna fr�ga m�ste
beaktas, men tillhandah�ll inte n�gon l�sning p� konflikten.159

Vad g�ller administrations inverkan p� en oregistrerad floating charge, s� beskrevs denna
utf�rligt av Millett J. i Re Barrow Borough Transport Ltd (1990). Han menade att effekten �r
mycket begr�nsad, eftersom en administrator alltid, enligt I.A. 1986 sec 15, har vidstr�ckt r�tt
att disponera den egendom som �r f�rem�l f�r floating charge, vare sig denna �r registrerad
eller inte. Han f�r exempelvis, utan att beg�ra r�ttens tillst�nd, s�lja egendom som omfattas
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av floating charge. Efter f�rs�ljningen belastas egendomen inte l�ngre av s�kerhetsr�tten.
Innehavaren av en registrerad floating charge har ist�llet s�kerhetsr�tt i vederlaget, en
r�ttighet som inte tillkommer innehavaren av en oregistrerad floating charge.

3.5 Oprioriterade fordringar

3.5.1 M�jlighet till utdelning

I denna kategori hamnar alla de borgen�rer som inte haft m�jlighet, eller inte varit
f�rutseende nog, att tillf�rs�kra sig n�gon form av s�kerhetsr�tt. Detta naturligtvis med
undantag f�r dem som genom s�rskilt lagstadgande hamnar h�gre upp i prioritetsordningen.
Oprioriterade fordringar har lika r�tt till betalning, och f�r det fall att g�lden�rens egendom
inte r�cker till skall utdelning ske proportionellt. Oprioriterade borgen�rer g�r helt lottl�sa ur
omkring nittio procent av alla winding-up. I de fall d� utdelning faktiskt sker erh�ller de
vanligtvis endast ett belopp motsvarande n�gra f� andelar av sin ursprungliga fordran.160 Det
har med anspelning p� denna situation sagts att den s� grundl�ggande principen om pari
passau i praktiken utg�r en princip om Óequality of misery.Ó161

3.5.2 Leverant�rer

Det �r vanligtvis sv�rt f�r en leverant�r att tillf�rs�kra sig security f�r en fordran, och
d�rigenom f�rb�ttra sin st�llning i prioritetsordningen. Dock har m�nga leverant�rer
m�jlighet att genom �gander�ttsf�rbeh�ll undvika att vid winding-up tvingas lita till en
oprioriterad fordran.

Enligt Sale of Goods Act 1979 sec 17 �verg�r �gander�tt fr�n s�ljare till k�pare vid den
tidpunkt parterna avtalat. S�ljaren har alltid m�jlighet att i v�ntan p� betalning f�rbeh�lla sig
�gander�tt till den egendom som levereras, en m�jlighet som inte p�verkas av att k�paren
till�ts s�lja samma egendom vidare. Vid en eventuell winding-up har s�ljaren i ett s�dant fall
separationsr�tt till den egendom som �nnu finns kvar hos k�paren.162 Det �r �ven, enligt
Clough Mill Ltd v Martin (1984), m�jligt att ing� avtal om att �gander�tt skall �verg� f�rst
n�r borgen�rens samtliga fordringar p� g�lden�ren reglerats. �ven i detta fall f�r borgen�ren
vid winding-up naturligtvis separera eventuell kvarvarande egendom.163

M�jligheten till �gander�ttsf�rbeh�ll med verkan mot tredje man begr�nsas till vad som nu
beskrivits. �r 1976 syntes visserligen avg�randet i Aluminium Industrie Vaasen B.V. v
Romalpa Aluminium Ltd ytterligare f�rb�ttra leverant�rernas st�llning vid winding-up, vilket
dock senare kom att visa sig felaktigt. I fallet ans�gs �ven de medel som influtit till k�paren,
d� denne i sin tur s�lt egendomen vidare, omfattas av den ursprunglige leverant�rens
�gander�ttsf�rbeh�ll. �ven dessa medel till�ts separeras vid winding-up. Senare praxis har
dock genom preciseringar och inskr�nkningar kommit att kraftigt reducera de m�jligheter
som �ppnade sig genom Romalpha. Det anses nu att �gander�ttsf�rbeh�ll i f�rh�llande till
vederlag ist�llet utg�r charge, vilken vid winding-up blir ogiltig pga bristande registrering (se
vidare under avsnitt 3.7.2.1). Avg�randet i Romalpha har helt spelat ut sin roll.164 Det har
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�ven gjorts g�llande att �gander�ttsf�rbeh�ll, med verkan mot tredje man, kan omfatta
nytillverkade produkter som producerats av de varor leverant�ren s�lt men �nnu inte uppburit
betalning f�r. Avg�randet i Clough Mill visade dock att detta �r om�jligt. �ven ett s�dant
�gander�ttsf�rbeh�ll betraktas som en f�rt�ckt charge, ogiltig med anledning av bristande
registrering.165

The Review Committee of Insolvency Law and Practice behandlade i sitt bet�nkande
anv�ndandet av �gander�ttsf�rbeh�ll. Ett avskaffande av f�rfarandet var inte �nskv�rt
menade kommitt�n, eftersom �gander�ttsf�rbeh�ll har s� mycket gemensamt med security.
Ett avskaffande av det f�rstn�mnda och ett bibeh�llande av det senare ans�gs om�jligt.
D�remot ans�g kommitt�n att ett registreringsf�rfarande, j�mf�rbart med det som enligt C.A.
1985 g�ller f�r securities, l�mpligen borde inf�ras. Bristande registrering skulle leda till
ogiltighet i f�rh�llande till liquidator, administrator och �vriga borgen�rer.166 Sannolikt var
det kommitt�ns uttalade ovilja att diskutera s�kerhetsr�tter p� ett mer �vergripande plan som
hindrade att de f�reslog ett gemensamt register f�r samtliga s�kerhetsr�tter.

N�gra �r senare publicerade The Diamond Committee, som f�tt i uppdrag att se �ver
s�kerhetsr�tterna, ytterligare ett bet�nkande. Denna kommitt� f�respr�kade en enhetlig lag
om s�kerhetsr�tter och ett gemensamt registreringsf�rfarande. Utg�ngspunkten var den
funktionella synen; att alla s�kerhetsr�tter har samma funktion och d�rf�r b�r behandlas
lika.167

N�gon f�r�ndring i enlighet med dessa rekommendationer har inte skett.
�gander�ttsf�rbeh�ll har samma funktion som security, men behandlas trots detta p� samma
s�tt som oinskr�nkt �gander�tt.

3.6 Efterst�llda fordringar

Inledningsvis skall n�mnas att vissa fordringar �r efterst�llda enligt lag, och d�rmed skall
regleras f�rst n�r samtliga borgen�rer med h�gre prioritet erh�llit full betalning. Exempelvis
�r en aktie�gares fordran mot bolaget �r efterst�lld enligt I.A. 1986 sec 74, under
f�ruts�ttning att fordran uppkommit just i borgen�rens egenskap av aktie�gare.
Lagstiftningens uppr�kning av efterst�llda fordringar �r utt�mmande. En domstol kan inte
genom till�mpning av equity omvandla ytterligare fordringar till efterst�llda.168

En fordran kan �ven g�ras efterst�lld genom avtal. Med avseende p� prioriterade fordringar
behandlas detta nedan. H�r skall dock s�gas n�got om efterst�llning emellan oprioriterade
fordringar. Det slogs i Re British and Commonwealth Holdings plc (1992) fast att det inte
strider mot principen om pari passau att avtala om efterst�llning av en oprioriterad fordran.
Ett s�dant avtal �ger giltighet �ven vid winding-up. Efterst�llningen kan ske genom turnover
subordination eller genom contractual subordination. Det f�rstn�mnda inneb�r att den
utdelning som skulle kommit en borgen�r till del ist�llet l�mnas �ver till en annan borgen�r.
F�rst n�r denna andra borgen�r erh�llit betalning upp till den niv� parterna beslutat kan den
efterst�llde borgen�ren ta del av utdelningen. Contractual subordination inneb�r ist�llet att
den utdelning som skulle tillkommit en borgen�r, delas ut till samtliga andra borgen�rer
enligt principen om pari passau. �ven h�r kan en best�mmelse finnas om att den efterst�llda
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borgen�ren skall f� delta i utdelningen n�r en viss annan borgen�r erh�llit ett f�rutbest�mt
belopp.169

3.7 Fixed security

3.7.1 Separationsr�tt

3.7.1.1 R�tt att separera egendom vid winding-up

En kardinalprincip inom engelsk insolvensr�tt �r att borgen�rer med fixed security har
m�jlighet att st� utanf�r winding-up genom att separera den egendom som omfattas av
s�kerhetsr�tten.170 I Re Carapark Industries Pty Ltd in liquidation (1967) uttrycktes detta som
att de r�ttigheter som tillkommer en borgen�r med fixed security existerar utanf�r och
op�verkade av winding-up. Gough skriver att en borgen�r med fixed security kan handla Óas
if the company were not in liquidation.Ó171 Borgen�ren har dock m�jlighet att ist�llet v�lja att
delta i winding-up, men det �r sv�rt att se det f�rdelaktiga i att inte ist�llet separera
egendomen.

F�r det fall att den separerade egendomen inte �r tillr�cklig f�r att reglera den bakomliggande
fordringen, f�r borgen�ren med avseende p� det resterande beloppet en oprioriterad fordran.
D� realisation ist�llet inbringar ett belopp st�rre �n borgen�rens fordran �r denne skyldig att
�verl�mna �verskottet till liquidatorn.172 Det kan i detta sammanhang �ven n�mnas att
borgen�ren, i den m�n s�kerhetsr�tten omfattar framtida egendom, f�r tillgodog�ra sig �ven
s�dan egendom som inflyter  efter att beslut fattats om winding-up. Detta framg�r av Re Reis
ex p Clough (1904) samt Re Lind, Industrials Finance Syndicate Ltd v Lind (1915).173

Den bakomliggande orsaken till borgen�rernas r�tt att separera tillg�ngar som omfattas av
fixed security �r att anspr�ket avser a right in rem. Egendomen tillh�r visserligen
g�lden�ren,174 men d� han uppl�ter security fr�ns�ger han sig sin r�tt i motsvarande
utstr�ckning. Som en f�ljd av detta f�r egendomen separeras av borgen�ren och p�verkas inte
av utdelningsf�rfarandet vid winding-up. Med h�nvisning till avsnitt 3.4.5.2 kan p�minnas
om att floating charge enligt s�rskilt stadgande inte oinskr�nkt f�r tas i anspr�k av
borgen�ren, detta trots att s�kerhetsr�tten efter kristallisering utg�r en fixed charge. Det
m�ste beaktas att borgen�rens r�tt �r efterst�lld preferential debts samt kostnaderna f�r
f�rfarandet.175

3.7.1.2 F�rh�llandet vid administration samt administrative recievership

Redan ans�kan om administration resulterar enligt I.A. 1986 sec 10 i ett moratorium, vilket
f�rhindrar en borgen�r att g�ra anspr�k p� den fixed security som tillkommer honom. Enligt
I.A. 1986 sec 11 kvarst�r detta f�rbud mot s�raktioner �ven sedan administration p�b�rjats.
Under den tid f�rfarandet p�g�r kan borgen�ren endast med administrators till�telse eller

                                                            
169 Gough s 1025f, Wood s 9ff
170 I.A. 1986 sec 283, Gough s 994
171 Goode IV s 55
172 Goode IV s 55, 167
173 Gough s 950
174 Detta framg�r bland annat av I.A. 1986 sec 15 som lyder Óany property of the company subject to
a security.....Ó
175 Goode IV s 152, Gough s 131f



domstols medgivande utnyttja sin s�kerhetsr�tt. En administrator har, enligt I.A. 1986 sec 15,
r�tt att efter domstols godk�nnande avyttra egendom som omfattas av fixed security. Sker
detta har borgen�ren ist�llet s�kerhetsr�tt i vederlaget.

Vad g�ller administrative recievership s� b�r enbart n�mnas att detta f�rfarande endast i
undantagsfall har en direkt inverkan p� en borgen�r med fixed security. Administrative
recievership skall i huvudsak enbart p�verka s�dan egendom som i form av s�kerhetsr�tt
uppl�tits till  den borgen�r som f�rordnat en administrative reciever. �vriga borgen�rer, med
visst undantag f�r borgen�rer med s�kerhetsr�tt i form av floating charge, kan oinskr�nkt
g�ra anspr�k p� sina s�kerhetsr�tter. Dock kan en administrative reciever, med r�ttens
tillst�nd enligt I.A. 1986 sec 43, avyttra egendom som omfattas av security. Borgen�ren
erh�ller i ett s�dant fall ist�llet s�kerhetsr�tt i vederlaget.176

3.7.2 Beskrivning av de inkluderade s�kerhetsr�tterna

3.7.2.1 Charge

S�kerhetsr�tt i form av charge �r en equitable security som kan vara antingen floating eller
fixed. Floating charge har ovan behandlats relativt ing�ende, och m�nga av de regler och
principer som d�r redovisats �ger till�mpning �ven med avseende p� fixed charge. Precis som
floating charge kan fixed charge uppl�tas genom ett forml�st avtal mellan g�lden�r och
borgen�r. Genom avtalet erh�ller borgen�ren en r�tt att, d� g�lden�ren brister i sina
�ligganden, ta i anspr�k den egendom som s�kerhetsr�tten omfattar. I likhet med f�rh�llandet
vid floating charge till�ts g�lden�ren dock att, d� inte n�got annat avtalats, beh�lla den
uppl�tna egendomen i sin besittning under f�ruts�ttning att han uppfyller sina f�rpliktelser.
G�lden�ren beh�ller ocks� �gander�tten till egendomen.177

Fixed charge kan avse alla kategorier av tillg�ngar, �ven s�dana som normalt kan antas
f�r�ndras inom ramen f�r g�lden�rens ordinarie verksamhet. Det �r s�ledes teoretiskt m�jligt
att uppl�ta fixed charge �ver ett varulager. Som framg�r nedan �r detta dock vanligen b�de
opraktiskt och sv�rgenomf�rbart.178 Det �r �ven m�jligt att uppl�ta fixed charge i befintliga
och framtida tillg�ngar eller i enbart framtida tillg�ngar. En s�dan fixed charge avser
vanligtvis g�lden�rens utest�ende kundfordringar, men �ven �vriga egendomskategorier kan
omfattas.179

Den fr�msta skillnaden mellan floating och fixed charge best�r i att g�lden�ren vid fixed
charge inte till�ts att fritt disponera �ver den uppl�tna egendomen i sin ordinarie verksamhet.
D� g�lden�rens f�rfogander�tt inte varit avskuren i tillr�ckligt h�g grad anses s�kerhetsr�tten
utg�ra en floating charge, ocks� d� den i avtalet mellan parterna betecknats s�som fixed
charge. Detta f�ljer av att r�tten alltid har m�jlighet att  bortse ifr�n avtalsrubriceringen.
Bed�mning grundas d�, enligt the form over substance doctrine, p� r�ttens uppfattning om
parternas egentliga avsikt.180
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De inskr�nkningar i f�rfogander�tten som m�ste vara f�r handen f�r att g�lden�ren skall
anses f�rhindrad att fritt disponera �ver den uppl�tna egendomen, varierar beroende p� vilken
kategori egendomen tillh�r. Om s�kerhetsr�tten enbart omfattar exempelvis bolagets
fabriksbyggnad eller annan egendom f�r stadigvarande bruk, �r det inte n�dv�ndigt att i
avtalet alls f�reskriva n�gon form av r�dighetsinskr�nkning. Det anses, i den m�n inte n�got
annat uttryckligen avtalats, ligga i sakens natur att s�dan egendom inte f�r �verl�tas utan
medgivande ifr�n borgen�ren. Samma regel g�ller i f�rh�llande till uppl�tande av ytterligare
securities i egendomen. Om r�tten bed�mer att g�lden�ren enligt parternas gemensamma
avsikt trots allt har till�telse att f�rfoga �ver egendomen, skall s�kerhetsr�tten dock bed�mas
vara floating charge. Astbury J. uttalade redan i National Provincial Bank of England Ltd v
United Electric Theatres Ltd (1916) att det inte �r ot�nkbart att en security omfattande fabrik
och maskiner, i enlighet med den vikt som f�sts vid parternas avsikt, kan bed�mas vara
floating charge. I Re Bond Worth (1980), d�r tillg�ngar vanligen avsedda f�r stadigvarande
bruk regelbundet till�ts avyttras utan protester ifr�n den ber�rda borgen�ren, gjordes
bed�mningen att s�kerhetsr�tten var en f�rt�ckt floating charge. Borgen�ren kan inte �tnjuta
de f�rdelar som en fixed charge medf�r, samtidigt som  g�lden�ren till�ts att fritt disponera
den uppl�tna egendomen. Samma bed�mning gjordes i Re GE Tunbridge Ltd (1994).181

D� en security med beteckningen fixed charge omfattar tillg�ngar som normalt kan antas
oms�ttas i g�lden�rens verksamhet, st�lls d�remot alltid krav p� uttrycklig inskr�nkning i
f�rfogander�tten. Saknas s�dan anses det ligga i sakens natur att s�kerhetsr�tten �r floating
charge. Detta illustreras tydligt av avg�randet i Siebe Gorman & Co. respektive i Re
Brightlife Ltd. I det f�rstn�mnda fallet slog r�tten fast att svarandens kundfordringar i
enlighet med avtalet mellan parterna var f�rem�l f�r fixed charge. Som grund f�r denna
bed�mning angavs att svaranden inte till�ts f�rfoga �ver utest�ende fordringar och dessutom
var skyldig att utan dr�jsm�l inbetala influtna medel till borgen�rens bankkonto. I Re
Brightlife Ltd, som ocks� r�rde kundfordringar, blev utg�ngen en annan, beroende p� att
g�lden�ren till�ts f�rfoga �ver influtna medel som om de inte varit f�rem�l f�r security.
Kundfordringarna bed�mdes i detta fall vara f�rem�l f�r floating charge, trots att det enligt
avtalet r�rde sig om uppl�telse av fixed charge.182

I Siebe Gorman & Co. respektive Re Brightlife Ltd omfattade s�kerhetsr�tten g�lden�rens
kundfordringar. En uppl�telse av fixed charge �ver s�dana tillg�ngar �r relativt
oproblematisk, eftersom g�lden�ren normalt inte finner det n�dv�ndigt att disponera �ver
dem i sin verksamhet. Vid en uppl�telse av fixed charge �ver varulager eller andra fysiska
oms�ttningstillg�ngar �r f�rh�llandet ett annat, och det f�religger betydande risk f�r att
borgen�ren misslyckas med att uppfylla kravet p� inskr�nkning  i f�rfogander�tten.183

Goode menar att det inte finns n�got allm�ngiltigt svar p� vad som kr�vs f�r att g�lden�ren
skall anses f�rhindrad att fritt f�rfoga �ver de uppl�tna tillg�ngarna. Dock �r det �tminstone
n�dv�ndigt att g�lden�ren f�rbjuds att fritt �verl�ta egendomen. F�r det fall att ett s�dant
f�rfogande trots allt till�ts, kan g�lden�ren ist�llet fr�ntas r�tten att f�rfoga �ver vederlaget.
Borgen�ren erh�ller d�rigenom fixed charge �ver vederlaget, men endast floating charge �ver
egendomen. Dessutom m�ste den uppl�tna egendomen, enligt Hoare v Dresser (1859), vara
specificerad och identifierbar. Det b�r l�mpligen f�reskrivas att egendomen inte f�r
sammanblandas med g�lden�rens. Det �r ocks� �nskv�rt att borgen�ren i n�gon form ut�var
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faktisk kontroll.184 �ven Gough visar p� att security, d� g�lden�ren till�ts f�rfoga �ver
egendomen, i domstol vanligtvis bed�ms vara floating charge (se exempelvis R in Right of
British Columbia v Federal Business Development Bank (1987). Han tar dock inte  st�llning
till effekten av att g�lden�ren �r f�rhindrad att f�rfoga �ver vederlaget.185 En n�rmare analys
av de krav som uppst�lls p� ett effektivt r�dighetsavsk�rande faller utanf�r ramen f�r denna
uppsats. Dock kan sammanfattningsvis konstateras att det kr�vs allvarligt menade
inskr�nkningar i g�lden�rens f�rfogander�tt samt att viss �vervakning �r �nskv�rd.

S� l�nge g�lden�ren uppfyller sina f�rpliktelser har borgen�ren, som ovan n�mnts, inte r�tt
att g�ra anspr�k p� att f� den uppl�tna egendomen i sin besittning. I brist p� s�rskilt avtal
d�rom, har han inte heller d� g�lden�ren missk�ter sig r�tt till detta. Han har ist�llet, enligt
Matthews v Goodday (1861), m�jlighet att hos domstol beg�ra till�telse att realisera
egendomen, eller ist�llet att domstolen f�rordnar en official reciever, enligt I.A. 1986 sec 32,
som i sin tur realiserar egendomen. Alternativt har han m�jlighet att sj�lv f�rordna en
reciever enligt Law of Property Act 1925 sec 101. Borgen�ren kan �ven beg�ra att domstolen
fattar beslut om injunction, vilket medf�r inskr�nkningar i g�lden�rens r�tt att disponera �ver
egendomen.186

3.7.2.2 Mortgage

a) Introduktion
Mortgage uppl�tes genom att �gander�tt till viss egendom mot vederlag �verl�ts fr�n
g�lden�r till borgen�r. �verl�telsen �r inte definitiv, utan sker med avsikt att �gander�tten
senare skall �terg� till �verl�taren, g�lden�ren, d� den bakomliggande fordringen reglerats.
R�tt att �terf� egendomen, d� borgen�rens fordran reglerats, tillkommer g�lden�ren genom
principen om s.k. equity of redemption. Alla kategorier av tillg�ngar, b�de befintliga och
framtida, kan omfattas av s�kerhetsr�tten. Mortgage kan vara legal eller equitable, dvs
regleras antingen av common law eller av equity. Legal mortgage �r alltid fixed, medan
equitable mortgage kan vara b�de fixed och floating.187 Det �r inte n�dv�ndigt att borgen�ren
tar egendomen i sin besittning. Vid legal mortgage har han dock r�tt att beg�ra att domstol
f�rordnar om besittnings�verg�ng d� han finner det l�mpligt. Vid equitable mortgage har han
s�dan r�tt endast d� det f�ljer av en �verenskommelse mellan parterna.188

b) Legal mortgage
Legal mortgage inneb�r �verl�telse av legal ownership till borgen�ren. Det �r, till skillnad
fr�n f�rh�llandet vid �vriga securities, inte alltid tillr�ckligt med ett forml�st avtal mellan
g�lden�r och borgen�r. Avser �verl�telsen fast egendom189 �r det exempelvis n�dv�ndigt att
de formkrav som uppst�lls i Law of Property Act 1925 sec 1 samt 85-89 efterlevs. �ven d�
uppl�telsen avser annan egendom kan s�rskilda formkrav finnas. Avtalet m�ste alltid
resultera i att legal ownership �verf�rs. Legal mortgage kan endast omfatta viss redan vid
avtalet befintlig och specifik egendom. Detta slogs fast �r 1749, d� Burnet J. i Ryall v Rowles
uttalade att legal mortgage skall avse Óspecific goods,Ó vilket senare r�ttstill�mpning tolkat
som att framtida egendom inte kan omfattas (se exempelvis Dublin City Distillery Ltd v
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Doherty (1914)). I �vrigt �r anv�ndningsomr�det inte begr�nsat till s�rskilda slag av
tillg�ngar. Vad g�ller kravet p� att egendomen skall vara specificerad, menar Gough att det
m�ste anses fullt tillr�ckligt att den uppl�tna egendomen detaljerat beskrivs i avtalet mellan
parterna.190

c) Equitable mortgage
Equitable mortgage uppl�tes genom �verl�telse av equitable, eller beneficial, ownership �ver
egendom till en borgen�r, medan legal ownership kvarblir hos g�lden�ren. Borgen�ren
erh�ller, enligt exempelvis Downsview Nominees Ltd v First City Corpn Ltd (1993), en r�tt
till egendomen som uppr�tth�lles genom regler och principer inom equity. Uppl�telse av
equitable mortgage �r inte f�rem�l f�r formkrav, och det f�rekommer att en uppl�telse av
legal mortgage, p� grund av att formkraven inte uppfyllts, ist�llet betraktas som equitable
mortgage. �ven ett avtal om att uppl�ta mortgage anses vara equitable mortgage, enligt
maximen Óequity looks on that as done which ought to be done.Ó191 Huruvida ett avtal ger
upphov till equitable mortgage eller ist�llet till charge, beror p� parternas egentliga avsikt,
tolkad utifr�n avtalets inneh�ll och deras agerande. Equitable mortgage kan uppkomma �ven
d� parterna inte uttryckligen sagt sig vilja �verf�ra �gander�tt. Det �r, enligt Swiss Bank
Corpn v Lloyds Bank Ltd (1982), tillr�ckligt att en s�dan avsikt kan utl�sas.192

Equitable mortgage kan avse egendom av alla kategorier, b�de befintlig och framtida. Som
ovan framkommit kan denna security vara b�de fixed och floating. Goode skriver att det rent
teoretiskt �r m�jligt att uppl�ta floating mortgage, men att han inte k�nner till n�got fall d�r
en domstol anv�nt denna beteckning p� en s�kerhetsr�tt. I Re Colonial Trusts Corpn ex p
Bradshaw (1879) betecknades den uppl�tna s�kerhetsr�tten visserligen s�som floating
mortgage, men behandlades trots detta som floating charge. Parternas ben�mning av
s�kerhetsr�tten �r inte avg�rande, utan fr�gan huruvida det r�r sig om mortgage eller charge
avg�rs utifr�n domstolens uppfattning om parternas egentliga avsikt. I fr�ga om skillnaden
mellan fixed och floating mortgage, med avseende p� exempelvis g�lden�rens f�rfogander�tt,
g�ller de regler som ovan beskrivits i samband med charge.193 Vad g�ller equitable mortgage
�ver g�lden�rens kundfordringar kan s�rskilt n�mnas att en s�dan s�kerhetsr�tt, enligt Palmer
v Carey (1926), inte ger sekundog�lden�rerna r�tt att med befriande verkan betala till
innehavaren av s�kerhetsr�tten. Vid legal mortgage �r f�rh�llandet det motsatta.

d) Borgen�rens r�ttigheter
Mortgage �r ur borgen�rens synvinkel mer f�rdelaktigt �n charge. En borgen�r med
s�kerhetsr�tt i form av mortgage har m�jlighet att beg�ra foreclosure, varigenom g�lden�ren
f�rlorar sin r�tt till att genom equity of redemption �terf� egendomen. Efter foreclosure
tillh�r egendomen oinskr�nkt borgen�ren. M�jligheten till foreclosure st�r �ppen f�r b�de
borgen�rer med legal mortgage och borgen�rer med equitable mortgage (se exempelvis
United Travel Agencies Pty Ltd v Cain (1990)). Borgen�ren kan alternativt beg�ra att en
official reciever f�rordnas enligt I.A. 1986 sec 32, eller att domstol f�rordnar om f�rs�ljning
av egendomen.194 Vad g�ller borgen�rens r�tt att sj�lv utse en reciever g�ller samma regler
som f�r charge. En borgen�r med legal mortgage har dessutom r�tt  att beg�ra att f� den
uppl�tna egendomen i sin besittning. Besittning medf�r skyldighet att f�rs�kra sig om att
egendomen s� l�ngt det �r m�jligt beh�ller sitt v�rde. Detta framg�r exempelvis av AIB
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Finance Ltd v Debtors (1998), som behandlade en borgen�rs eventuella skyldighet att bevara
goodwill hos en aff�rsr�relse efter besittningstagande. R�tten uttalade att en s�dan skyldighet
generellt sett f�religger, trots att det i just den aktuella tvisten ist�llet bed�mdes att
besittnings�verg�ng inte �gt rum.

3.7.2.3 Lien

a) Introduktion
Begreppet lien avs�g ursprungligen endast en r�tt att kvarh�lla annans egendom till s�kerhet
f�r en fordran mot denne, dvs det som idag ben�mns legal lien. Legal lien avser enbart
egendom som borgen�ren redan har i sin besittning och betecknades i enlighet med detta i
Green v Farmer (1768) som Óa right of defence, not a right of action.Ó Genom framv�xten av
equitable lien, vilken inte kr�ver att borgen�ren har egendomen i sin besittning, har begreppet
lien dock erh�llit en mer vidstr�ckt betydelse. Som ovan n�mnts utg�r lien consensual
security endast i de fall d� den uppkommit enligt avtal. Trots detta behandlas h�r samtliga
lien i ett sammanhang.

b) Legal lien
Legal lien uppkommer vanligtvis enligt lag. S�kerhetsr�tten baseras d� antingen p� principer
i common law, s.k. common law lien, eller p� ett uttryckligt lagstadgande, s.k. statutory lien.
Ett exempel p� statutory lien �r den r�tt att kvarh�lla egendom, som enligt Sale of Goods Act
1979 sec 41-43 tillkommer en obetald s�ljare. Legal lien kan �ven uppkomma genom ett
forml�st avtal mellan tv� parter, s.k. contractual lien, vilket resulterar i en security som trots
sina stora likheter med pledge anses vara lien (se Gladstone v Birley (1817)). Samtliga
former av legal lien f�ruts�tter som framkommit ovan att borgen�ren har egendomen i sin
besittning d� han vill utnyttja s�kerhetsr�tten och ben�mns d�rf�r ocks� possessory lien. Vad
g�ller de krav som uppst�lls p� besittnings�verg�ng h�nvisas till avsnitt 3.7.2.4. Legal lien
kan vara general eller particular. General lien ger borgen�ren r�tt att kvarh�lla egendom som
s�kerhet f�r samtliga fordringar mot g�lden�ren, �ven s�dana som inte avser den kvarh�llna
egendomen. Particular lien ger endast r�tt att kvarh�lla egendom som s�kerhet f�r fordringar
som avser just den aktuella egendomen.195

Common law lien �r vanligtvis particular. Denna s�kerhetsr�tt uppkommer f�r det f�rsta d�
n�gon har lagstadgad skyldighet att mottaga annans egendom. En transport�r med s�dan
skyldighet har, enligt Hatton v Car Maintenance Co Ltd (1915), som s�kerhet f�r
transportkostnaden particular lien �ver det gods som fraktas. P� samma s�tt har en
hotell�gare, enligt Jackson v Cummings (1839), particular lien �ver g�sternas medhavda
egendom som s�kerhet f�r sin fordran p� betalning.

Particular common law lien uppkommer ocks�, som s�kerhet f�r ers�ttningen, d� arbete
utf�rts p� annans egendom. Detta f�ruts�tter dock att den som �verl�mnat egendomen hade
den i sin r�ttm�tiga besittning samt att arbetet avslutats. Om arbetets avslutande f�rhindrats
av uppl�taren uppkommer dock, enligt Lilley v Barnsley (1844), lien som s�kerhet f�r det
arbete som faktiskt utf�rts.196 Det har varit f�rem�l f�r debatt huruvida r�tt till common law
particular lien alltid uppkommer d� arbete utf�rts p� annans egendom. Silvertown h�vdar, i
polemik med tidigare r�ttspraxis, att s� �r fallet, under f�ruts�ttning att borgen�ren har
egendomen i sin r�ttm�tiga besittning. Halsbury«s menar ist�llet att det �ven kr�vs en
v�rde�kning f�r att arbetet skall ge upphov till lien, enbart underh�ll eller f�rhindrande av
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f�rfall �r inte tillr�ckligt. Goode yttrar sig inte direkt i fr�gan, men visar genom h�nvisning
till Halsbury«s att ocks� han anser att v�rde�kning kr�vs.197 D� �ven r�ttspraxis utg�r ifr�n att
v�rde�kning kr�vs198 kan anses klarlagt att s� �r fallet. Silvertowns �sikt b�r n�rmast
betraktas som ett de lege ferenda-resonemang.

General common law lien skall inte behandlas n�rmare. N�mnas b�r dock att denna
s�kerhetsr�tt, enligt Wilkins v Carmichael (1779), tillkommer en advokat med avseende p�
egendom som mottagits ifr�n en klient. Enligt C.A. 1985 sec 561 best�r general common law
lien trots att advokaten under s�rskilda omst�ndigheter, se I.A. 1986 sec 246, av domstol kan
tvingas l�mna ifr�n sig egendomen. Advokaten har dessutom ytterligare en s�kerhetsr�tt, i
form av particular common law lien. Denna avser kostnader f�rorsakade p� order av klienten,
och omfattar egendom som influtit som ett resultat av advokatens arbete. Advokatens b�da
former av lien omfattar samtliga egendomskategorier, med undantag av fastigheter. Det kan
h�r �ven noteras att ocks� banker har general common law lien; �ver v�rdepapper som
�verl�mnats till dem som s�kerhet f�r en fordran.199

Slutligen skall ocks� n�mnas maritime lien, som utg�r en speciell form av legal lien.
Maritime lien kr�ver inte att borgen�ren har den ber�rda egendomen i sin besittning, se Scott
LJ i The Tolten (1946), och kan d�rf�r betecknas Óthe secret lien.Ó200 S�kerhetsr�tten
omfattar fartyget och dess inventarier samt ers�ttning f�r frakt av gods, och skyddar bland
annat, enligt s�rskilt stadgande i Merchant Shipping Act sec 18, kaptenens anspr�k p� l�n.
Enligt The Neptune (1824) skyddas ocks� anspr�k p� l�n fr�n �vrig bes�ttning. �ven
b�rgningskostnader samt kostnader orsakade av kollisionsskador kan ge upphov till maritime
lien. Det kan �ven noteras att vissa transport�rer har common law maritime lien �ver det
gods som fartyget fraktar.201        

Legal lien medf�r normalt, enligt exempelvis Tappenden (t/a English and American Autos) v
Artus (1964), enbart en r�tt att kvarh�lla egendom. F�rs�ljning �r endast till�ten i de fall d�
detta f�ljer av s�rskilt lagstadgande. Dock kan f�rs�ljning �ven ske d� godk�nnande
inh�mtats hos domstol, se Lamer v Fawcett (1950). Dessutom kan parterna sj�lva avtala om
att f�rs�ljning till�ts.202

c) Equitable lien
Equitable lien uppkommer, i likhet med legal lien, vanligtvis enligt lag. Det �r dock �ven
m�jligt f�r parterna sj�lva att genom forml�st avtal ge upphov till equitable lien. Till skillnad
fr�n f�rh�llandet vid legal lien kr�vs inte att borgen�ren har egendomen i sin besittning, utan
s�kerhetsr�tten motiveras ist�llet i huvudsak av att vissa borgen�rer anses s�rskilt
skyddsv�rda (se exempelvis Shirlaw v Taylor (1991)). Equitable lien uppkommen enligt lag
best�r fr�mst av vendor«s lien samt purchaser«s lien, som b�da avser f�rs�ljning av
fastigheter. Vendor«s lien ger s�ljaren lien �ver den s�lda fastigheten samt fastighetstillbeh�r,
som s�kerhet f�r k�peskillingen, �ven sedan k�paren tagit fastigheten i sin besittning.
Purchaser«s lien ger k�paren s�kerhet �ver den k�pta fastigheten i en situation d� han betalat
k�peskillingen, men �nnu inte f�tt fastigheten i sin besittning.203
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Equitable lien har blivit f�rem�l f�r mycket kritik, vilken fr�mst bottnat i att s�kerhetsr�tten
inte beh�ver registreras hos Registrar of Companies och inte heller p� annat s�tt synligg�ras
f�r tredje man. McCormack h�nvisar till Phillips som med avseende p� begreppet equitable
lien uttalat att Óit seems as well named as the Holy Roman Empire, for it is neither equitable
nor a lien.Ó204 Equitable lien anses av sina kritiker vara of�renlig med de r�ttviseaspekter
som alltid skall beaktas av equity, genom att den st�r i strid med den generella
likabehandlingsprincipen vid insolvens (j�mf�r �ven maritime lien ovan). I praktiken utg�r
equitable lien en lagstadgad charge som �r fullt giltig trots bristande registrering. Noteras b�r
dock att contractual equitable lien kan vara f�rem�l f�r registreringskrav.205

3.7.2.4 Pledge

Pledge, som helt regleras av common law, uppl�tes genom att besittning till egendom
�verl�ts fr�n g�lden�r till borgen�r som s�kerhet f�r borgen�rens fordran.
Besittnings�verg�ngen �r f�rem�l f�r common law redemption, vilket ger g�lden�ren r�tt att
�terf� egendomen d� fordran reglerats. �gander�tten till egendomen kvarblir hos
g�lden�ren.206

Pledge uppkommer f�rst d� besittning till egendom �verf�rts till borgen�ren, ocks� i de fall
d� avtal om s�kerhetsr�tt tr�ffats l�ngt tidigare. Borgen�rens besittning kan, f�r att kravet p�
�verg�ng skall anses uppfyllt, vara antingen actual eller constructive. Actual besittning
uppkommer d� borgen�ren genom leverans erh�ller omedelbar kontroll �ver den egendom
som �r f�rem�l f�r pledge. Constructive besittning uppkommer d� borgen�ren f�r egendomen
i sin medelbara kontroll. Den kan d� befinna sig hos tredje man som accepterat att inneha
egendomen f�r borgen�rens r�kning, eller kvarbli hos g�lden�ren som f�rbundit sig att besitta
egendomen som representant f�r borgen�ren, se Dublin City Distillery Ltd v Doherty (1914).
N�r egendomen innehas av g�lden�ren �r det av stor vikt att denne inte har r�tt att utan
borgen�rens till�telse f�rfoga �ver egendomen; det �r borgen�ren som skall ut�va den
verkliga kontrollen. Constructive besittning uppkommer �ven d� borgen�ren erh�ller nyckel
till ett utrymme d�r egendomen av g�lden�ren l�mnats i f�rvar eller d� ett dokument
representerande egendomen �verl�mnas till honom. Borgen�ren har vid constructive
besittning r�tt att beg�ra att ist�llet f� egendomen i sin omedelbara besittning. Som exempel
p� en situation d� kravet p� besittnings�verg�ng inte ansetts uppfyllt kan n�mnas Dublin City
Distillery Ltd v Doherty (1914). R�tten slog i detta fall fast att besittnings�verg�ng inte skett
eftersom egendomen endast kunde disponeras av g�lden�ren och borgen�ren gemensamt,
vilket utesl�t actual besittning f�r borgen�ren, och det inte av avtalet kunde utl�sas att
constructive besittnings�verg�ng �gt rum.207

Som framkommit kan endast egendom av s�dan art att den faktiskt kan �verl�mnas till
borgen�ren vara f�rem�l f�r pledge. Goode pekar p� att det �r teoretiskt m�jligt att t�nka sig
uppl�telse av pledge �ver fastighet, men po�ngterar samtidigt att s�dan security inte utnyttjats
p� flera hundra �r. I praktiken kan endast l�s egendom uppl�tas p� detta s�tt. Vad g�ller
pledge genom �verl�mnande av dokument som representerar egendom, s� �r det f�r
n�rvarande i huvudsak endast l�pande skuldebrev och konossement som kan komma ifr�ga.
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Dock finns det inte n�got egentligt typtv�ng och ytterligare dokument kan komma att
omfattas, genom framv�xande sedvana och praxis.208

Noteras kan att en domstol har m�jlighet att, enligt the substance over form doctrine, g�ra
bed�mningen att en s�kerhetsr�tt, trots att den beskrivits som pledge i sj�lva verket enligt
parternas avsikt utg�r charge. En s�dan bed�mning gjordes i exempelvis Re City Securities
Pte (1990), d�r domstolen avgjorde att s�kerhetsr�tten, trots att den betecknats s�som pledge,
i sj�lva verket utgjorde en, oregistrerad, floating charge. Gough pekar p� den i praktiken
f�rekommande situationen att tv� parter avtalat om att borgen�ren skall ha pledge �ver
befintlig och framtida egendom. D� pledge inte uppkommer f�rr�n borgen�ren har
egendomen i sin besittning kan s�kerhetsr�tten under den tid egendomen �nnu befinner sig
hos g�lden�ren ibland ist�llet betraktas som charge. N�r besittnings�verg�ng sedan sker
�verg�r s�kerhetsr�tten till att g�lla i form av pledge.209

Borgen�rens fr�msta r�ttighet vid pledge �r, f�rutom m�jligheten att kvarh�lla egendomen i
v�ntan p� betalning, r�tten att s�lja den uppl�tna egendomen d� g�lden�ren brister i sin
betalningsskyldighet. Enligt Re Morritt ex p Official Reciever (1886) anses borgen�ren alltid,
d� annat inte avtalats, ha r�tt att s�lja egendomen, men �r ocks� skyldig att �verl�mna ett
eventuellt �verskott, sedan hans fordran reglerats, till g�lden�ren.210

3.7.3 Registrering hos Registrar of Companies

I likhet med f�rh�llandet vid floating charge m�ste flertalet fixed securities registreras hos
Registrar of Companies f�r att uppn� b�sta m�jliga skydd mot anspr�k ifr�n tredje man.211

D� s�kerhetsr�tten inte registrerats inom angivna 21 dagar, och domstol inte heller, enligt
C.A. 1985 sec 404, medger dispens f�r senare registrering, �r s�kerhetsr�tten inte skyddad
mot krav ifr�n en eventuell liquidator eller administrator, och inte heller ifr�n krav ifr�n
bolagets �vriga borgen�rer. Dock f�rhindrar bristande registrering inte att s�kerhetsr�tten
�ger full giltighet i f�rh�llande till g�lden�ren. Sj�lva registreringskravet framg�r av C.A.
1985 sec 395, varefter det i sec 396 fastsl�s att charge i ett antal uppr�knade varianter
omfattas av kravet. Med charge skall enligt samma lagrum j�mst�llas mortgage.

M�jligen kan kravet p� registrering, ut�ver charge och mortgage, s�gas omfatta �ven andra
former av securities, detta trots att n�got s�dant inte framg�r av lagrummets ordalydelse. I
Wrightson v McArthur and Hutchinsons (1919) konstaterades att s�kerhetsr�tter som
f�ranleder besittnings�verg�ng inte automatiskt undkommer registreringskravet.212 Vad
g�ller pledge �r det dock med all sannolikhet s� att registrering inte skall ske. Viss os�kerhet
uppkommer genom avg�randet i Re Dublin Distillery Ltd v Doherty (1914), vilket kan tolkas
som att pledge under s�rskilda f�ruts�ttningar skall registreras, i fall d� borgen�ren endast
erh�llit constructive besittning av egendomen. Dock torde en s�dan tolkning, vilket
McCormack p�pekar, medf�ra att r�ttens yttranden f�r alltf�r vidstr�ckta konsekvenser.
Avg�randet b�r ist�llet tolkas som att besittnings�verg�ng i det aktuella fallet inte �gt rum,
och att s�kerhetsr�tten d�rf�r i egenskap av charge skulle registreras. D� besittnings�verg�ng,
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actual eller constructive, faktiskt skett skall registrering inte �ga rum.213 Vad g�ller legal lien
s� skall denna inte registreras. D�remot �r contractual equitable lien ibland f�rem�l f�r
registreringskrav. Sammanfattningsvis kan fastsl�s att securities d�r borgen�ren faktiskt tar
egendomen i sin besittning inte skall registreras hos Registrar of Companies. I enlighet med
detta undg�r �ven mortgage registreringskravet i de fall d�r besittningen �verg�r till
borgen�ren.214

Endast de securities som uppr�knas i sec 396 skall registreras. �vriga securities och andra
s�kerhetsr�tter uppn�r b�sta m�jliga skydd mot tredje man oberoende av detta f�rfarande.
Dock m�ste ofta, d� s�kerhetsr�tten �r en security, andra �tg�rder vidtas i enlighet med
generella prioritetsregler.215  N�gon fullst�ndig genomg�ng av registreringskravet i C.A. skall
inte g�ras. Dock behandlas i det f�ljande vissa punkter n�got mer ing�ende.

C.A. 1985 sec 396(1)(a) stadgar att Óa charge for the purpose of securing any issue of
debenturesÓ �r f�rem�l f�r krav p� registrering. Som framkommit ovan innefattar begreppet
charge i detta avseende �ven mortgage. De s�kerhetsr�tter som s�lunda skall registeras kan
vara antingen fixed eller floating samt omfatta alla kategorier av egendom. Noteras b�r dock
att debenture kan uppl�tas utan att borgen�ren erh�ller s�kerhet f�r sin fordran, vilket
naturligtvis medf�r att registrering inte skall ske.

N�gon egentlig definition av begreppet debenture finns inte, trots att denna fr�ga diskuterats i
mer �n ett sekel. Exempelvis anm�rkte Chitty J. i Levy v. Abercorris Slate & Slab Co (1887),
att ÓI cannot find any precise definition of the term,Ó vilket v�l sammanfattar situationen
�ven idag. C.A. 1985 sec 744 tillhandah�ller en mycket otillr�cklig definition, som i sj�lva
verket inte s�ger n�got om begreppets inneb�rd. N�got mer utf�rlig �r beskrivningen i
Financial Services Act, som dock i huvudsak endast fastsl�r att inte varje dokument som
p�visar ett skuldf�rh�llande �r ett debenture.216 I British India Steam Navigation Co v IRC
(1881) uttalade r�tten att begreppet debenture n�rmast inneb�r ett dokument som medf�r,
erk�nner eller symboliserar ett fordringsf�rh�llande. N�gon mer utf�rlig beskrivning kan inte
�stadkommas. McCormack erbjuder en tr�ffande beskrivning d� han ben�mner begreppet
debenture som Óelephantine,Ó eftersom Óan elephant is difficult to define but you know it
when you see it,Ó vilket han menar �ven �r fallet med debenture.217 Begreppet debenture kan
avse b�de ett enskilt dokument eller ist�llet en serie dokument, vanligen med lika r�tt till
betalning, som uppl�tes till en eller flera borgen�rer. Det har i Automobile Association
(Canterbury) Incorporated v. Australasian Secured Deposits Ltd (1973) slagits fast att
registreringskravet i C.A. 1985 sec 396(1)(a) endast avser dokument ing�ende i en serie.
Enskilda debentures kan dock vara registreringspliktiga enligt �vriga punkter i sec 396.
Ocks� de s�kerhetsr�tter som faktiskt skall registreras i sin egenskap av debentures kan �ven
vara registreringpliktiga enligt andra punkter i sec 396.

C.A. 1985 sec 396(1)(c) stadgar att Óa charge created or evidenced by an instrument which,
if executed by an individual, would require registration as a bill of saleÓ skall registeras f�r
att uppn� b�sta m�jliga skydd. Att registreringskravet avser bills of sale medf�r, vilket
p�pekats i North Central Wagon Co v Manchester, Sheffield and Lincolnshire Rly Co (1887),
att endast securities uppl�tna genom skriftligt avtal omfattas. Det �r inte, s�som i �vrigt �r
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fallet, sj�lva uppl�tandet av security som �r f�rem�l f�r registreringskrav, utan ist�llet ett
dokument; en bill of sale.218 Detta illustreras av avg�randet i Newlove v. Shrewsbury (1888),
d�r security uppl�tits genom muntligt avtal, som senare nedtecknats i form av ett kvitto.
R�tten menade att registrering inte skulle ske, eftersom borgen�ren oberoende av det skrivna
dokumentet erh�llit s�kerhetsr�tt. Kvittot utgjorde inte en bill of sale. Den n�rmare
omfattningen av registreringskravet utl�ses av Bills of Sale Act 1878 samt Bills of Sale Act
1882, som reglerar registrering i ett s�rskilt bills of sale register. Bills of sale uppl�tna av
f�retag skall, enligt NV Slavenburg«s Bank v Intercontinental Natural Resources Ltd (1980),
endast registreras hos Registrar of Companies, men omfattningen av registreringskravet
utl�ses trots detta ur Bills of Sale Acts 1878 samt 1882. Det framg�r direkt av Bills of Sale
Act 1878 sec 3-4 att charge samt mortgage, legal och equitable, skall registreras. Enligt Grant
v Mills (1813) omfattar registreringskravet d�rut�ver �ven contractual equitable lien. Det
framkommer ocks� att s�kerhetsr�tten m�ste vara fixed samt enbart kan omfatta l�s�re.219      

Enligt C.A. 1985 sec 396(1)(d) skall registrering ske av Óa charge on land (wherever
situated) or any interest in it, but not including a charge for any rent or other periodical sum
issuing out of the land.Ó En n�rmare f�rklaring �r h�r �verfl�dig, men p�pekas b�r att
s�kerhetsr�tten, i form av charge eller mortgage, kan vara antingen fixed eller floating.
Huruvida �ven contractual equitable lien, i de s�llsynta fall detta f�rekommer i anslutning till
fast egendom, skall registreras enligt denna punkt �r os�kert.220

I �vrigt avser registreringskravet i C.A. 1985 sec 396 fr�mst charge, eller mortgage,
omfattande bolagets utest�ende fordringar, goodwill, skepp eller luftfartyg. Dessutom skall,
som tidigare framkommit, floating charge alltid registreras. Dessa punkter behandlas h�r inte
n�rmare, men ett f�rtydligande b�r g�ras ang�ende utest�ende fordringar. Enligt C.A. 1985
sec 396(1)(e) skall Óa charge on book debts of the companyÓ registreras, medan fordringar
som inte utg�r book debts inte heller ber�rs av kravet. Det saknas en exakt definition av
begreppet book debts, men r�tten uttalade i Shipley v. Marshall (1863) att ÓA book debt is a
debt arising in the course of a trader«s business which is of such a kind that it would
ordinarily be entered in a trader«s books (eller dess moderna motsvarighet), whether in fact
so entered or not.Ó221 D� exempelvis f�rs�ljning av egendom inte sker inom ramen f�r
bolagets ordinarie verksamhet utg�r en uppkommen fordran inte n�gon book debt. Detta,
enligt Hart v Barnes (1982), oberoende av att fordringen eventuellt registrerats p� samma s�tt
som en book debt.222

3.7.4 Konkurrerande securities- prioritetsfr�gor

Prioritetsordningen fastst�lls d� det r�r sig om konkurrerande securities, i f�rsta hand i
enlighet med generella regler. Den prioritetsordning som d� uppkommer kan dock delvis
f�r�ndras med anledning av kravet p� registrering hos Registrar of Companies enligt C.A.
1985 sec 395, 396. D� detta i stor utstr�ckning tidigare framkommit, skall h�r endast en
f�rtydligande sammanfattning g�ras. Registreringsf�rfarandet p�verkar inte den generella
regeln Ónemo dat quod non habet.Ó Vad g�ller �vriga generella regler medf�r dock det
faktum att en tidigare security registrerats, att en senare borgen�r inte kan �beropa principen
om h�gre prioritet f�r legal security mot vederlag och inte heller den i Dearle v Hall
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fastslagna regeln. Det saknas utrymme f�r god tro, eftersom en borgen�r bef�sts med
constructive vetskap om de securities som tidigare registrerats hos Registrar of Companies.
Dock kan en situation t�nkas d�r equitable charge uppl�tits men �nnu inte registrerats, och
legal mortgage d�refter uppl�tes i samma egendom. Den borgen�r som har legal mortgage
blir den f�rste att registrera, ehuru �ven den borgen�r som har charge registrerar inom de
angivna 21 dagarna. D� den borgen�r som har legal mortgage inte kan anses ha constructive
vetskap om s�dant som �nnu inte registrerats, erh�ller hans s�kerhetsr�tt f�retr�de, under
f�ruts�ttning att han inte haft faktisk vetskap om den tidigare s�kerhetsr�tten. Det b�r n�mnas
att generella regler kommer till anv�ndning �ven d� konkurrens uppst�r mellan borgen�rer
varav den ene eller b�da har securities som inte kr�ver registrering, exempelvis en
kristalliserad floating charge, eller mellan borgen�rer som samtliga har underl�tit att
registrera sina securities.223

Det f�rekommer att det f�r b�sta m�jliga skydd mot krav fr�n tredje man kr�vs att en security
registreras i andra register �n det som f�rs enligt C.A. 1985 sec 395,  396. I dessa fall �r
dubbel registrering n�dv�ndig. �ven denna ytterligare registrering kan p�verka
prioritetsordningen. Kravet p� dubbel registrering g�ller fr�mst security i fast egendom, som
�ven skall registreras i enlighet med de krav som uppst�lls i Land Registration Act 1925 samt
Land Charges Act 1972. Registrering enligt dessa stadganden s�tter principen om nemo dat
quod non habet ur spel. Prioritetsordningen best�ms enligt uttryckligt stadgande av
registreringstidpunkten, och de generella prioritetsreglerna utnyttjas inte. F�r det fall att
registreringskravet inte efterlevs f�rlorar s�kerhetsr�tten sin verkan gentemot konkurrerande
prioriterade borgen�rer. Dock kvarst�r, under f�ruts�ttning att registrering enligt C.A. 1985
�gt rum p� ett korrekt s�tt, skyddet mot en eventuell liquidator eller administrator samt mot
oprioriterade borgen�rer.224 �ven skepp och luftfartyg �r f�rem�l f�r krav p� dubbel
registrering.225

Borgen�rer med security kan genom avtal variera den ordinarie prioritetsordningen.
Sv�righeter uppst�r dock d� denna enligt lagstadgande avg�rs genom s�dan registrering som
nu beskrivits. Det �r inte m�jligt att genom anteckning i registret variera prioritetsordningen.
Borgen�rerna kan dock f�rs�kra sig om att inskrivning sker i den ordning de �nskar. Om
detta �r om�jligt kan �ven, borgen�rerna emellan, avtalas att de medel som inflyter vid
f�rs�ljning av den uppl�tna egendomen skall �verl�mnas till den borgen�r som har h�gst
prioritet.226
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DEL IV    SVENSK OCH ENGELSK R�TT

4.1 Introduktion

Avsnitt tv� och tre har visat att den faktiska prioritetsordningen �r i stora drag densamma i
s�v�l svensk som engelsk r�tt. H�gst prioritet tillkommer de kreditgivare som f�rs�krat sig
om s�kerhetsr�tt, varp� f�ljer borgen�rer vars fordringar av lagstiftaren bed�mts f�rtj�na en
privilegierad st�llning. S�mst position har oprioriterade borgen�rer, varibland �terfinns det
stora flertalet leverant�rer. D�rut�ver finns i Sverige ett f�tal legala, s�rskilda f�rm�nsr�tter,
vilka har sin ungef�rliga motsvarighet i engelsk r�tt.227 Naturligtvis inneb�r dessa likheter
inte att olikheter saknas.

4.2 Utg�ngspunkt

Den svenska FRL och den engelska prioritetsordningen bygger b�da p�
likabehandlingsprincipen. Den svenska f�rm�nsr�ttsordningen har som utg�ngspunkt att
samtliga borgen�rer med anspr�k p� g�lden�rens egendom skall behandlas lika, om inte
verkligt b�rande sk�l finns f�r att g�ra �tskillnad. De borgen�rer som inte ansetts s�rskilt
f�rtj�na en privilegierad st�llning �r s� oprioriterade enligt 18 ¤ FRL. �ven i engelsk
insolvensr�tt betecknas principen om likabehandling av g�lden�rens borgen�rer, pari passau
distribution, s�som grundl�ggande. Borgen�rer skall, om inte s�rskilda sk�l f�r en mer
f�rm�nlig behandling ansetts f�religga, erh�lla utdelning proportionellt i f�rh�llande till
fordrans storlek.228

Trots denna betoning av likabehandlingsprincipen, finns en betydande skillnad mellan de
b�da r�ttsordningarna. I svensk r�tt har samtliga f�rm�nsber�ttigade fordringar pr�vats mot
bakgrund av likabehandlingsprincipen, och bed�mts vara l�mpade f�r undantag ifr�n denna
huvudregel. I engelsk r�tt g�rs ist�llet en uppdelning mellan � ena sidan borgen�rer vilkas r�tt
till viss g�lden�rens egendom uppkommit redan genom kreditavtalet, och � andra sidan
borgen�rer som f�rst vid winding-up kan rikta krav direkt mot g�lden�rens egendom.
Borgen�r med engelsk security, eller annan kredits�kerhetsr�tt, anses redan genom
kreditavtalet erh�lla viss r�tt till den uppl�tna egendomen. S�dana fordringar omfattas, i den
m�n de �r s�kerst�llda, inte av pari passau, eftersom denna princip �r sekund�r i f�rh�llande
till den regel som stadgar att r�ttigheter som tidigare uppkommit genom avtal skall
respekteras vid ett insolvensf�rfarande. Borgen�ren till�ts separera sin s�kerhet utan att
p�verkas av prioritetsordningen. Inskr�nkningar i denna r�tt har gjorts, fr�mst genom att
floating charge har blivit efterst�lld preferential debts. Det kan emellertid noteras att denna
begr�nsning inte inf�rts i borgen�rskollektivets, pari passaus, intresse, utan ist�llet i syfte att
reglera preferential debts i den utstr�ckning egendom tillg�nglig f�r oprioriterade borgen�rer
inte r�cker till. Med avseende p� pari passau skall po�ngteras att denna princip endast
omfattar de krav som, genom att de inte tidigare varit f�renade med kredits�kerhetsr�tt, f�rst
vid winding-up riktas direkt mot g�lden�rens egendom. De enda f�retr�desber�ttigade
fordringar som pr�vats mot, och bed�mts vara l�mpade f�r undantag ifr�n, pari passau, �r
s�ledes preferential debts.
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4.3 Kredits�kerhetsr�tternas st�llning

4.3.1 Klassificering enligt Woods schema

Wood menar att v�rldens r�ttsordningar kan indelas i tre kategorier; borgen�rsv�nliga,
g�lden�rsv�nliga, samt ointresserade. En borgen�rsv�nlig r�ttsordning utm�rks av att dess
borgen�rer till�ts skydda sig mot g�lden�rens eventuella obest�nd, genom exempelvis
s�kerhetsr�tt.229 B�de England och Sverige tillh�r naturligtvis de borgen�rsv�nliga
r�ttsordningarna; England dock i �n h�gre grad �n Sverige. En engelsk kreditgivare kan
anpassa kredits�kerheter efter egna behov, och har �ven stora m�jligheter att ta den uppl�tna
egendomen i sin besittning samt att realisera den. Exempelvis kan en kreditgivare med
floating charge tills�tta en administrative reciever f�r att tillvarata sin r�tt.

Gradskillnaden r�ttsordningarna emellan f�rklaras dock fr�mst av engelsk securitys mer
f�rm�nliga st�llning vid g�lden�rens insolvens. S�som tidigare framkommit har den svenska
f�rm�nsr�ttsordningen och den engelska prioritetsordningen delvis olika
anv�ndningsomr�den. Den svenska FRL str�var efter att reglera f�rh�llandet mellan samtliga
de anspr�k som i konkurs riktas mot g�lden�rens egendom. Den engelska prioritetsordningen
skall ist�llet fr�mst reglera f�rh�llandet mellan de fordrings�gare som inte Ót�nkt efter f�re,Ó
och vid winding-up d�rf�r finner sig st� utan s�kerhet. Engelsk security, och annan
s�kerhetsr�tt, befinner sig som huvudregel utanf�r den egentliga prioritetsordningen och skall
inte p�verkas av g�lden�rens betalningssv�righeter.230 Eventuella konflikter borgen�rer
emellan regleras av regler utanf�r insolvensr�tten. S�kerhetshavarens r�ttigheter kvarst�r
princip of�r�ndrade vid winding-up. Detta kontrasterar mot svensk r�tt, d�r vid g�lden�rens
insolvens ett flertal s�rbest�mmelser, exempelvis med avseende p� panthavares r�tt att
realisera panten, tr�der i kraft.

4.3.2 Varf�r kredits�kerhet?

Svensk f�rm�nsr�tt f�r kredits�kerhet skall enligt motiven inverka positivt p� tillg�ngen till
l�ngvarig och billig kredit, vilket i sin tur bidrar till god samh�llsekonomi.231 �ven i engelsk
r�tt betonas s�kerhetsr�tternas betydelse f�r kreditgivningen, och d�rigenom ocks� f�r
samh�llsekonomin. Under 1980-talets stora omarbetning av engelsk insolvensr�tt
konstaterade the Review Committee of Insolvency Law and Practice att f�r�ndring av regler
kring security med n�dv�ndighet p�verkar ett f�retags m�jlighet till kapitalanskaffning.
Floating charge konstaterades ocks� vara en s� grundl�ggande del av landets finansiella
struktur, att ett avskaffande vore om�jligt. F�rekomsten av securities f�rklaras dock �ven i
termer av h�nsyn till, och respekt f�r, den kloka och f�rsiktiga borgen�ren. The Review
Committee of Insolvency Law and Practice konstaterade att en klok, framsynt och f�rsiktig
kreditgivare, enligt grundl�ggande avtalsr�ttsliga principer har r�tt att genom
s�kerhetstagande f�rs�kra sig om f�retr�de framf�r g�lden�rens �vriga borgen�rer. Denna
m�jlighet Ócannot be curtailed without some erosion of the general freedom of contract.Ó
Visserligen, skriver kommitt�n, �r avtalsfriheten inte okr�nkbar, och en borgen�rs r�tt till
f�retr�de kan, d� verkligt b�rande sk�l f�religger, inskr�nkas genom lagstiftning. Dock f�r
alltf�r stora inskr�nkningar inte g�ras, d� det vore Óunjust to deprive the diligent creditor
altogether of the priority for which he has had the prudence and foresight to bargain.Ó232
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Med avseende p� engelsk r�tt kan genast konstateras att en borgen�rs klokhet, framsynthet
och f�rsiktighet har ytterst liten betydelse vid tilldelning av security. Avg�rande �r ist�llet
styrka och storlek. Precis som i Sverige innehas de mest f�rm�nliga s�kerhetsr�tterna s� gott
som alltid av banker och kreditmarknadsf�retag.233

Vilken betydelse har d� kredits�kerhetsr�tter f�r tillg�ngen till l�ngvarig och billig kredit?
Enligt den svenska f�rm�nsr�ttskommitt�n borde s�kerheter inte spela n�gon avg�rande roll
vid kreditgivning. Kommitt�n f�resl�r i SOU 1999:1 en omvandling av f�retagshypoteket till
en allm�n f�rm�nsr�tt, omfattande h�lften av all den g�lden�rens egendom som �terst�r sedan
fordringar med b�ttre f�rm�nsr�tt erh�llit full betalning. En s�dan inskr�nkning av
f�retagshypotekets f�rm�nsr�tt, och d�rmed av dess v�rde vid kreditgivning, insk�rper enligt
kommitt�ns uppfattning vikten av en noggrann pr�vning av kredittagarens
�terbetalningsf�rm�ga. �ven kredituppf�ljning och �vervakning torde f�rb�ttras. I
bet�nkandet p�pekas att f�r�ndringen visserligen kan t�nkas medf�ra viss minskning av
tillg�ng till kredit, samt en �kad anv�ndning av alternativa pants�kerheter. N�gon st�rre
f�r�ndring kan dock, bland annat med tanke p� att f�retagshypotek idag ofta uppl�tes utan att
vara en n�dv�ndig f�ruts�ttning f�r krediten, inte f�rv�ntas.234 P� liknande s�tt har i England
f�reslagits en inskr�nkning av floating charge. The Review Committee of Insolvency Law and
Practice ans�g att tio procent av nettoint�kterna vid f�rs�ljning av egendom f�rem�l f�r
floating charge efter lag�ndring skulle tillfalla oprioriterade borgen�rer.235

S�som Mellqvist p�pekar �r det faktum att kredits�kerhetsr�tter inte borde tillm�tas n�gon
avg�rande betydelse vid kreditgivning, inte samma sak som att de inte de facto tillm�ts s�dan
betydelse. Den svenska f�rm�nsr�ttskommitt�n sj�lv uppm�rksammar ocks� att det trots
analys �r sv�rt att precisera i vilken utstr�ckning f�retagshypotek verkligen �kar
kreditutbudet.236

Svenska Bankf�reningen anger i sitt remissvar till SOU 1999:1 att den f�reslagna
reduceringen av f�retagshypotekets v�rde kommer att medf�ra f�rs�mrad kredittillg�ng och
h�gre kreditkostnad. Bankernas krediter �r i praktiken l�ngfristiga, och en tillf�rlitlig
bed�mning av g�lden�rens �terbetalningsf�rm�ga i en avl�gsen framtid �r og�rlig. Vid
f�rs�mrat f�retagshypotek kommer leasing, factoring och personligt betalningsansvar att
utnyttjas i �kad utstr�ckning. En �verg�ng till mer kortsiktig kreditgivning kan ocks�
f�rv�ntas. Sveriges Advokatsamfund menar i sitt remissvar att en korrekt bed�mning av
�terbetalningsf�rm�ga blir n�rmast om�jlig d� kredittagaren �r ett nyetablerat f�retag. Vid
f�rs�mring av f�retagshypoteket kan andra finansieringsformer, s�som leasing och factoring,
f�rv�ntas utnyttjas i �kad utstr�ckning. I Finansinspektionens remissvar s�gs att
kreditm�jligheterna f�r mindre och medelstora f�retag kan komma att f�rs�mras genom
inskr�nkning i f�retagshypoteket, en �sikt som �ven delas av Sveriges Riksbank. Positivt
inst�lld till den f�reslagna f�r�ndringen �r Ackordscentralen, som menar att inskr�nkning av
f�retagshypoteket medf�r ett antal f�rdelar utan att nackdelarna f�r kreditf�rs�rjningen kan
antas bli alltf�r stora. Med avseende p� alternativa kreditformer s�gs att dessa �r dyra, och
sannolikt inte kommer att �ka i n�gon st�rre utstr�ckning.237
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I bilaga till SOU 1999:1 h�vdar Bergstr�m-Sundgren, med kritisk inst�llning till kommitt�ns
f�rslag, att ett l�gre s�kerhetsv�rde f�r f�retagshypotek kan leda till dyrare krediter och
minskad tillg�ng p� kapital. Enligt ekonomisk teori kompenseras brist p� kredits�kerhet av
h�gre r�nta. Om informationen �r asymetrisk och bristf�llig kan r�ntan dock inte anpassas
efter ett enskilt f�retags risk. Ist�llet m�ste ett risktill�gg, motsvarande risken i branschen
som helhet, debiteras. Endast riskfyllda projekt blir l�nsamma att finansiera till denna h�gre
r�nta, varvid r�ntan h�js �n mer och �ven den riskfyllda verksamheten sl�s ut. Med avseende
p� engelsk r�tt kan h�r infogas att the Diamond Committee i sin �versyn av
kredits�kerhetsr�tterna, utan vidare motivering (ÓI do not think it is possible to prove this, but
it seems to have been the experience in ScotlandÓ) konstaterade att f�rs�mrade
kredits�kerheter skulle medf�ra f�rsv�rad kapitalanskaffning. Kommitt�n konstaterade vidare
att f�ga vikt kunde f�stas vid ekonomiska teorier ang�ende kredits�kerheters inverkan p�
kreditgivning. Diskussion p�g�r st�ndigt, och Óneither side has won the day.Ó Beslut r�rande
kredits�kerheternas st�llning m�ste fattas p� andra grunder.238

Bergstr�m-Sundgren konstaterar vidare att problem med asymetrisk information kan
f�rv�ntas medf�ra att alternativa s�kerhetsr�tter utnyttjas i �kad utstr�ckning. Detta argument
framf�rdes �ven i England, d� DTI valde att inte genomf�ra den tio-procentiga inskr�nkning
av floating charge som f�reslagits av the Review Committee. I departementets rapport
framf�rdes att Ócurrent commercial practiceÓ innebar att en borgen�r vid en f�rs�mring av
floating charge sannolikt skulle v�lja att kr�va ytterligare fixed security. Syftet med den
f�reslagna reformen, att st�rka de oprioriterade borgen�rernas st�llning, skulle d�rmed g� om
intet.239

4.3.3 Utvecklingstendenser

I engelsk r�tt finns, med Bergstr�m-Sundgrens terminologi, en Óvariationsrik menyÓ av
kredits�kerheter att utnyttja.240 Utformning, omfattning och medf�ljande r�ttigheter �r i stor
utstr�ckning en fr�ga f�r avtal mellan en individuell g�lden�r och hans kreditgivare.
Avtalsparterna beslutar sj�lva huruvida en uppl�telse skall ske i form av mortgage, charge
eller lien, samt vilken prioritet en security skall erh�lla i f�rh�llande till �vriga
s�kerhetsr�tter. Noteras b�r h�r ocks� att floating charge kan f�rekomma i ett otal former.
Varje enskilt f�retag har, vad kredits�kerhetsr�tterna betr�ffar, en egen individuell
prioritetsordning. Detta kontrasterar mot svensk r�tt, d�r f�rm�nsr�ttsordningen �r tvingande
och lika f�r alla. En kreditgivare som vill ha fr�msta f�rm�nsr�tt m�ste exempelvis alltid
f�rs�kra sig om just handpantr�tt i l�s egendom.

Diamond menar i sin �versyn av engelska kredits�kerheter att kredittagarnas m�jligheter att
utnyttja sin egendom som s�kerhet b�r ytterligare f�rb�ttras; Ólegal obstacles to the creation
of security interests....should be kept to the minimum.Ó En s�dan f�r�ndring skulle vara
ytterligare ett steg mot full�ndning av den befintliga s.k. kontraktsmodellen, d�r
prioritetsordningen och s�kerheternas utformning avg�rs genom avtal mellan g�lden�r och
borgen�rer. Med Diamonds f�rslag kan j�mf�ras det f�rslag till avskaffande av
f�retagshypoteket som nu framf�rs i SOU 1999:1. Det svenska f�rslaget inneb�r naturligtvis,
s�som Bergstr�m-Sundgren p�pekar, ett steg i motsatt riktning. Detta i synnerhet som
f�rslaget �ven innefattar ett upph�rande av m�jligheten att bevilja inteckningar begr�nsade
till visst slags r�relse eller visst geografiskt omr�de.241

                                                            
238 SOU 1999:1 bilaga 6, Diamond s 31. Citat: Diamond s 31
239 SOU 1999:1 bilaga 6, DTI Revised Framework s 17f. Citat: DTI s 17
240 Bergstr�m-Sundgren s 393
241 Diamond s 30f, SOU 1999:1 s 382. Citat: Diamond s 31



En svensk kreditgivare kan med rimlig grad av s�kerhet f�rutse prioritetsordningen vid en
eventuell framtida exekution hos g�lden�ren. Ett kreditbeslut kan, i teorin, fattas mot
bakgrund av i det n�rmaste fullst�ndig k�nnedom om de kredits�kerheter som tidigare
belastar g�lden�rens egendom. �ven kredits�kerheter som senare uppl�tes blir
offentliggjorda genom tradition, denuntiation eller inskrivning. Den egna positionen i
f�rh�llande till �vriga borgen�rer regleras av relativt detaljerade best�mmelser i fr�mst FRL.
Situationen �r annorlunda f�r en engelsk kreditgivare. Denne torde vanligtvis finna
g�lden�rens s�kerhetsf�rh�llanden relativt o�versk�dliga. Kravet p� registrering av flertalet
s�kerhetsr�tter m�jligg�r visserligen en �verblick �ver vilka s�kerhetsr�tter som tidigare
uppl�tits av g�lden�ren. S�som Diamond p�pekar b�r dock noteras att Óthere is no logical
plan for ranking conflicting claims.Ó242 S�som exempel kan n�mnas att en fixed charge kan
vara efterst�lld en annan som uppl�tits f�rst senare �ver samma egendom, flera parallella
floating charges kan finnas, en senare floating charge kan utan medgivande ges f�retr�de
framf�r en tidigare, och en floating charge kan ha kristalliserats utan att registreras. En
s�kerhetsr�tts f�retr�desr�tt framg�r vanligtvis inte av registrering.  Kreditgivarens m�jlighet
att f�rutse sin st�llning i en eventuell framtida konkurrenssituation �r j�mf�relsevis liten.

I syfte att �ka f�rutsebarheten och �ppna marknaden helt fri f�r kredits�kerheter, f�resl�r
Diamond inf�randet av ett register f�r obligatorisk och prioritetsavg�rande registrering av
samtliga s�kerhetsr�tter. Med h�nvisning till oprioriterade borgen�rer s�gs att deras intressen
b�st tillgodoses genom att de f�rses med korrekt och fullst�ndig information, snarare �n
genom inskr�nkning av kredits�kerhetsr�tterna. Sverige, d�r relativt fullst�ndig information
redan tillhandah�lls, anser dock inte detta vara tillr�ckligt. I SOU 1999:1 framh�lls att
kreditrisker idag �verv�ltras p� borgen�rer som �r ofrivilliga eller har s�mre
f�rhandlingsposition, exempelvis leverant�rer. Dessa borgen�rers st�llning b�r st�rkas
genom en inskr�nkning av f�retagshypoteket.243

Det skall p�pekas att Diamonds f�rslag �nnu inte medf�rt n�gon lag�ndring. Ett lagf�rslag244

i syfte att �ka f�rutsebarheten, genom att g�ra prioritet beroende av registrering, har
visserligen lagts fram, men �nnu inte blivit g�llande r�tt. Enligt samtal med DTI kommer
lagf�rslaget inte heller att antas inom �versk�dlig framtid. Den m�jliga f�rvirring som idag
r�der med avseende p� prioritetsordningen vid exekution kvarst�r of�r�ndrad. Noteras kan
h�r att en engelsk kreditgivare genom sitt handlande sj�lv kan p�verka prioritetsordningen.
Om en borgen�r med floating charge pl�tsligt finner sig vara Óefterst�lldÓ en senare uppl�ten
dito, kan f�retr�desr�tten �terf�s genom beg�ran om kristallisering. Detta �r positivt f�r den
enskilde borgen�ren, men skapar �terigen allm�n os�kerhet. Noteras b�r slutligen att
oben�genheten att lagstifta i enlighet med C.A. 1989 Part IV inte p� n�got s�tt antyder en
negativ inst�llning till s�kerhetsr�tter. Ist�llet f�refaller reaktionen visa p� en ovilja att skapa
en enhetlig, lagstadgad prioritetsordning.

En mer ing�ende diskussion om huruvida det svenska eller det engelska systemet �r mest
effektivt ur kreditgivningssynpunkt ligger utanf�r ramen f�r denna uppsats. Dock kan
konstateras att Bergstr�m-Sundgrens resonemang kring kontraktsalternativ visar p� h�gre
effektivitet i det engelska systemet. F�rfattarna h�nvisar till ekonomisk teori som p�visar att
ett �kat antal m�jliga s�kerhetskonstellationer, medf�r en mer effektiv kanalisering av
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kapital. I motsatt riktning pekar ist�llet risken f�r att kapital fr�mst kanaliseras till de f�retag
som kan erbjuda b�st s�kerhet.245

4.4 G�lden�rens insolvens

4.4.1 Varf�r preferential debts och allm�n f�rm�nsr�tt?

4.4.1.1 Introduktion

En oprioriterad borgen�r �r vid konkurs, winding-up eller administrative recievership inte
endast efterst�lld fordringar f�renade med kredits�kerhet, utan �ven allm�nna f�rm�nsr�tter
respektive preferential debts. Svenska allm�nna f�rm�nsr�tter motiveras i likhet med �vriga
f�rm�nsr�tter mot bakgrund av likabehandlingsprincipen. �ven engelska preferential debts
m�ste, till skillnad fr�n andra prioriterade fordringar, motiveras utifr�n grundregeln om pari
passau. Engelsk f�retr�desr�tt f�r preferential debts �r ocks� en intressant kontrast till den i
�vrigt mycket individualistiska prioritetsordningen.

4.4.1.2 Skatt och avgifter

I Sverige f�rordades i f�rarbeten till FRL ett avskaffande av f�rm�nsr�tt f�r skatt och
avgifter. En s�dan f�r�ndring f�rv�ntades inte medf�ra n�gra direkta ol�genheter f�r staten,
eftersom dess f�rm�nsr�tt har liten ekonomisk betydelse. D�remot f�rv�ntades oprioriterade
borgen�rer, vilka med anledning av f�rm�nsr�tten drabbas av betydande ol�genhet, p�verkas
positivt. Det p�pekades ocks� att staten, genom det stora antalet g�lden�rer, erh�ller st�rsta
t�nkbara riskutj�mning, och att dess st�llning som ofrivillig borgen�r d�rmed inte ber�ttigar
en s�rskilt gynnad position. F�r�ndringen kom dock inte att genomf�ras. I propositionen
konstaterades att f�rm�nsr�tt f�r skatter och avgifter l�ngt ifr�n kan s�gas sakna ekonomisk
betydelse f�r staten. Det p�pekades �ven att staten inte har m�jlighet att kreditpr�va sina
g�lden�rer, samt att l�ng tid ofta f�rflyter mellan skattefordringens uppkomst och m�jlighet
till indrivning. Denna s�mre st�llning m�ste kompenseras genom f�rm�nsr�tt. F�rm�nsr�tt
motiveras �ven av omtanke om skattemoralen. Skatt och avgifter hade ursprungligen s�msta
allm�nna f�rm�nsr�tt, men erh�ll i mitten av 1970-talet sin nuvarande mer f�rdelaktiga
st�llning. F�rm�nsr�tten har st�ndigt vidgats till att omfatta nya skatter och avgifter.

�ven i England har privilegiet f�r skatt och avgifter debatterats h�ftigt. The Review
Committee of Insolvency Law and Practice betonade, under 1980-talets omformning av
insolvensr�tten, den stora vikt som b�r f�stas vid den helt grundl�ggande principen om pari
passau. Kommitt�n f�respr�kade ett avskaffande av de preferential debts vars st�llning inte
kan f�rsvaras genom h�nvisning till Óprinciples of fairness and equity.Ó246 Betr�ffande
privilegiet f�r skatt och avgifter, uttalade kommitt�n att detta visserligen �r av Ógreat
antiquity,Ó vilket dock inte �r ett tungt v�gande sk�l mot f�r�ndring. Det fanns i kommitt�ns
mening endast tv� t�nkbara orsaker till att �ven framdeles tillerk�nna dessa fordringar status
som preferential debts. Det f�rsta sades vara att de utg�r en skuld till samh�llet, ett argument
som dock genast f�rkastades, med motiveringen att de medel som i en insolvenssituation kan
inflyta till statskassan �r j�mf�relsevis mycket sm�. En privat n�ringsidkare kan d�remot
drabbas h�rt av att inte f� utdelning. Kommitt�n h�nvisade h�r �ven till avg�randet i
Admiralty v Blair«s Trustee (1916), d�r Lord Anderson uttalade ÓWhy should individuals be
made to suffer for the general good, especiallyÉwhere the general benefit is infinitesimal but
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the individual loss substantial.Ó247 Det andra argumentet mot f�r�ndring var att staten �r en
ofrivillig borgen�r. Kommitt�n intog �ven h�r en mycket kritisk h�llning, och pekade p� att
m�nga borgen�rer kan beskrivas som ofrivilliga, vilket dock inte anses tillr�ckligt f�r att ge
deras fordringar status som preferential debts. Som exempel n�mndes bla leverant�rer, som i
praktiken ofta inte befinner sig i en s�dan situation att de kan kr�va direkt betalning.
Sammanfattningsvis konstaterade kommitt�n att Ófairness and equityÓ kr�ver en f�r�ndring.

Kommitt�ns slutliga f�rslag innebar faktiskt ett bibeh�llande av st�llning som preferential
debts f�r ett f�tal skatter och avgifter. St�llningstagandet motiverades med att det enbart
g�llde situationer d�r medel av g�lden�ren inneh�llits f�r statens r�kning. Det m�ste vara fel
menade kommitt�n, att dessa medel p� det allm�nnas bekostnad skall komma enskilda
borgen�rer tillgodo. Dock ans�gs att privilegiets omfattning borde minskas till att avse
kortare tidsperioder eller l�gre belopp. Bet�nkandet bem�ttes med skepsis av DTI. Det
h�vdades att statens st�llning som ofrivillig borgen�r kr�ver att skatteprivilegiet kvarst�r
of�r�ndrat.248 Trots detta negativa bem�tande antogs f�rslaget i sin helhet med avseende p�
vilka fordringar som b�r tillerk�nnas en privilegierad st�llning. D�remot genomdrevs inte
n�gra inskr�nkningar med avseende p� tidsperiod och belopp.

4.4.1.3 L�n och annan ers�ttning

Svensk f�rm�nsr�tt f�r l�n och annan ers�ttning syftar fr�mst till att skydda m�nniskor som
f�r sin f�rs�rjning �r beroende av l�pande l�neinkomster ifr�n konkursg�lden�ren. Samtidigt
gynnas �vriga borgen�rer av att f�rm�nsr�tten f�rhindrar arbetstagarflykt d� ett f�retag g�r
d�ligt. F�rm�nsr�ttens begr�nsning motiveras av en �nskan att minska utgifterna f�r
l�negarantin, att motverka missbruk genom exempelvis handel med l�negaranti, samt att
undvika snedvridning av konkurrensen. Ocks� viljan att fr�mja rekonstruktion utan konkurs
har p�verkat f�rm�nsr�ttens utformning, i form av den specialregel f�r tidsber�kning som
g�ller d� konkurs f�reg�tts av f�rfarande enligt FRekL.249

�ven engelsk f�retr�desr�tt f�r arbetstagares fordran p� l�n eller annan ers�ttning har sin
upprinnelse i att en anst�lld drabbas mycket h�rt av arbetsgivarens insolvens.250 The Review
Committee of Insolvency Law and Practice menade dock att det inte l�ngre finns n�got behov
av att med hj�lp av prioritetsordningen skydda arbetstagarna. Skyddsbehovet tillgodoses
ist�llet av annan lagstiftning.251 I enlighet med detta f�reslogs i bet�nkandet ett avskaffande
av l�nefordrans st�llning som preferential debt, eftersom den inte l�ngre kunde motiveras
med h�nvisning till fairness and equity. Det f�reslogs ocks� att arbetstagarens anspr�k, i den
utstr�ckning ers�ttning inte kunde erh�llas enligt annan lagstiftning, endast skulle utg�ra en
oprioriterad fordran. Statens m�jlighet att intr�da i arbetstagarens r�tt skulle enligt f�rslaget
omvandlas till en m�jlighet att g�ra g�llande en oprioriterad fordran p� det belopp som
utbetalats. Detta f�rslag kom dock inte att genomf�ras och l�neprivilegiet kvarst�r
of�r�ndrat.
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4.4.2 SOU 1999:1

4.4.2.1 M�ls�ttning och f�rslag

Den svenska f�rm�nsr�ttskommitt�ns fr�msta m�ls�ttning vid utarbetandet av SOU 1999:1
var att fr�mja rekonstruktion av f�retag utan konkurs. Detta, menar kommitt�n i sitt
bet�nkande, skall �stadkommas genom snabbare insolvensbehandling, �kad
intressegemenskap mellan borgen�rer vid insolvens, samt genom en neutral lagstiftning som
inte favoriserar rekonstruktion genom konkurs.252 Viljan att skapa en lagstiftning d�r
rekonstruktion utan konkurs fr�mjas, kan vid f�rsta anblicken f�refalla lika stark i England.
Administrationf�rfarandet, och den d�rmed f�ljande rescue culture, inf�rdes redan 1986, tio
�r f�re den svenska FRekL. Administrations fr�msta syfte �r dock inte att s�kra f�retagets
�verlevnad, utan ist�llet att maximera utdelning till borgen�rerna. Under skydd av
moratorium drivs f�retaget vidare, varvid varor och verksamhetsgrenar s�ljs till going
concern-v�rden. D�refter f�rs�tts bolaget i liquidation. Naturligtvis �r detta, precis som
svensk f�retagsrekonstruktion, oftast samh�llsekonomiskt mer l�mpligt �n winding-up (vilket
ocks� uttryckligen p�pekas), men n�gon egentlig rekonstruktion �r det vanligtvis inte fr�ga
om.253 Tendensen i England �r dessutom, s�som Diamonds lagf�rslag samt C.A.1989 Part IV
visar, n�rmast att st�rka kredits�kerheternas position, vilket kan inverka negativt p�
rekonstruktionsm�jligheterna.

Snabbare insolvensbehandling, �kad intressegemenskap mellan borgen�rer i insolvens samt
neutral lagstiftning skall enligt den svenska f�rm�nsr�ttskommitt�n uppn�s genom
inskr�nkning av f�retagshypoteket, avskaffad f�rm�nsr�tt f�r skatt och avgifter, samt en
f�r�ndring av l�nef�rm�nsr�tten och l�negarantin.254 L�neskyddet skall enligt f�rslaget
begr�nsas till fordringar som bel�per p� h�gst tre m�nader f�re konkursans�kan. D�
arbetstagare under upps�gningstid utf�r arbete �t konkursbo skall l�nen, efter en veckas
�verg�ngstid, inte omfattas av f�rm�nsr�tt eller l�negaranti, utan ist�llet s�som massafordran
betalas av konkursboet. Kan betalning inte ske, f�rs�tts boet i konkurs. D� arbete inte utf�rs
under upps�gningstid omfattas fordran av l�negaranti, men inte av f�rm�nsr�tt. L�neskyddet
skall ha samma omfattning vid rekonstruktionsf�rfarande enligt FRekL.
Rekonstruktionsg�lden�ren kan l�na l�negarantimedel till l�ner som intj�nats h�gst tre
m�nader f�re ans�kan, och senast en vecka efter beslut, om f�retagsrekonstruktion.
L�negaranti utg�r ocks� f�r upps�gningsl�n till anst�lld som inte arbetar under
upps�gningstiden. Vid rekonstruktionsf�rfarandets avslutande skall s�kerhet sedan st�llas f�r
statens regressfordran. �r detta om�jligt f�rs�tts f�retaget i konkurs, varvid avr�kning f�r
l�negarantimedel som utg�tt under rekonstruktionen sker ifr�n arbetstagarens r�tt till
l�negaranti i konkurs. L�negarantin skall enligt f�rslaget omfatta maximalt fyra basbelopp
eller �tta m�nader. F�rm�nsr�tten skall omfatta maximalt tio basbelopp.255

N�mnas b�r ocks� att kommitt�n f�resl�r ett avskaffande av f�rm�nsr�tt f�r hyresfordringar.
Hyresfordran f�r tid under vilken konkursbo utnyttjat fastigheten blir ist�llet en
massafordran. Den nuvarande f�rm�nsr�tten motiveras fr�mst av att den �r v�rdefull f�r
samtliga borgen�rer. Utan f�rm�nsr�tt skulle ett f�retag riskera att vid betalningsf�rsummelse
omedelbart f�rlora sitt hyreskontrakt. Fastighets�garen kan ha sv�rt att erh�lla konventionell
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f�rm�nsr�tt och skulle d�rf�r v�lja upps�gning innan fordran blivit alltf�r omfattande, n�got
som medf�r stor v�rdef�rlust. Vid en eventuell efterkommande konkurs �r samtliga
borgen�rer betj�nta av att konkursf�rvaltningen f�r viss tid p� sig att, med bibeh�llen
verksamhet, besluta om f�rm�nlig avveckling eller rekonstruktion.256 Till�ggas kan att
motsvarande f�retr�desr�tt inte f�ljer med engelsk fastighets�gares fordran p� hyra eller
arrendeavgift. Denne har ist�llet m�jlighet att skydda sig genom att med hj�lp av seizure by
way of distress ta g�lden�rens egendom i sin besittning.

4.4.2.2 Snabbare insolvensbehandling

En snabb insolvensbehandling �r, s�som Ackordscentralen betonar i sitt remissvar, en
f�ruts�ttning f�r rekonstruktion utan konkurs. Ett alltf�r sent p�b�rjat f�rfarande l�mnar
konkursinstitutet som enda m�jliga alternativ. Denna snabbare insolvensbehandling skall
huvudsakligen uppn�s genom inskr�nkning av f�retagshypoteket och avskaffad
skattef�rm�nsr�tt.  Vad g�ller f�retagshypoteket, s� beh�ver en borgen�r under nuvarande
lagstiftning, s�som S�derkvist p�pekar, endast bevaka s�kerhetens v�rde. S� l�nge detta
t�cker fordrans belopp vidtas inga �tg�rder. Dessutom kan, enligt f�rm�nsr�ttskommitt�n,
andra kreditgivare vilseledas genom att f�retagshypoteksborgen�ren i f�rlitan p� s�kerheten
forts�tter att f�rse g�lden�ren med kapital. En mindre omfattande s�kerhetsr�tt skall
f�rhoppningsvis utg�ra ett incitament f�r b�ttre �vervakning och tidigare reaktion.257

S�som j�mf�relse kan noteras att det i England inte p� n�got s�tt antytts att kreditgivare med
security har ett ansvar mot �vriga borgen�rer eller mot samh�llet i stort. Den av the Review
Committee f�reslagna f�rs�mringen av floating charge syftade visserligen till att �ka
utdelningen till oprioriterade borgen�rer, men d� genom att utnyttja tv�ng. Symptomatiskt �r
att f�rslaget f�rkastades. Ist�llet f�resl�r nu Diamond att kredits�kerheternas position skall
ytterligare f�rb�ttras och ett lagf�rslag med denna effekt har ocks� lagts fram. I praktiken
medf�r m�jligen den nuvarande f�retr�desr�tten f�r preferential debts framf�r floating
charge b�ttre kredituppf�ljning och tidigare reaktion av s�kerhetsborgen�ren. Det �r inte
tillr�ckligt att bevaka s�kerhetens v�rde, d� detta �r beroende av storleken p� andra
borgen�rers fordringar. Kanske reagerar en engelsk borgen�r ibland alltf�r tidigt, vid en
tidpunkt d� f�retaget har alla m�jligheter att f�rbli solvent. Genom att tills�tta en
administrative reciever kan s�kerhetsborgen�ren f�rs�kra sig om att fordran regleras. �vriga
borgen�rer riskerar dock att drabbas h�rt. Visserligen �terf�r ledningen kontrollen av
f�retaget efter avslutat f�rfarande, men fortsatt verksamhet kan d� ha om�jliggjorts. � andra
sidan kan, s�som Lundberg p�pekar i en artikel, f�retr�desr�tt f�r preferential debts framf�r
floating charge ge borgen�ren ett incitament att tillse att verksamheten forts�tter. Ett projekt
med positivt nuv�rde kan inte i samma utstr�ckning f�rkastas i f�rvissning om att omedelbar
winding-up ger full betalning ur s�kerheten.258

Med h�nvisning till avskaffad f�rm�nsr�tt f�r skatt och avgifter uttrycker
f�rm�nsr�ttskommitt�n sin �vertygelse om att detta ger staten anledning att ingripa tidigare
mot f�retag med betalningssv�righeter. En relativt enig opinion f�refaller st� bakom
f�rslaget. Dock f�resl�r kronofogdemyndigheten i J�nk�ping ist�llet ett partiellt bibeh�llande
av f�rm�nsr�tten. Efter engelsk modell skulle omfattningen kunna begr�nsas till fordringar
som uppkommit inom viss tid f�re konkurs, vilket torde gynna ett tidigt ingripande. Dock
naturligtvis, vilket f�rm�nsr�ttskommitt�n ocks� p�pekar, i mindre utstr�ckning �n ett totalt
avskaffande av f�rm�nsr�tten. Under f�rarbeten till FRekL h�vdade Riksskatteverket att
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avskaffad f�rm�nsr�tt f�r skatt och avgifter �r konkursdrivande. Statens krav p� s�kerheter
skulle �ka, varigenom skulle bem�strandet av tillf�lliga betalningssv�righeter skulle
f�rsv�ras. Med h�nvisning till detta resonemang s�ger Ackordscentralen i remissvar att en
s�dan f�r�ndring ist�llet p� ett positivt s�tt torde gynna tidig insolvensbehandling.259

4.4.2.3 Intressegemenskap mellan borgen�rer vid insolvens

En specifik intressekonflikt mellan borgen�rer vid insolvens �r tydligt gemensam f�r Sverige
och England. Den svenska f�rm�nsr�ttskommitt�n lyfter fram att olika borgen�rskategorier,
n�r beslut om eventuell rekonstruktion utan konkurs skall fattas, inte Ósitter i samma b�t.Ó En
borgen�r med fullgod s�kerhet mots�tter sig ofta rekonstruktion, eftersom utfallet av denna �r
os�kert och inte kan medf�ra n�gra direkta ekonomiska f�rdelar. Oprioriterade borgen�rer �r
ist�llet �verdrivet positiva till rekonstruktion, eftersom de har allt att vinna och mycket lite att
f�rlora. En f�rb�ttrad intressegemenskap skulle, i kommitt�ns mening, g�ra det m�jligt att p�
strikt aff�rsm�ssiga grunder fatta beslut om f�rfarande enligt FRekL respektive konkurs. F�r
att uppn� �kad gemenskap f�resl�s s� en inskr�nkning av f�retagshypoteket och ett
avskaffande av f�rm�nsr�tten f�r skatt och avgifter, samt av hyresf�rm�nsr�tten. Genom att
dessutom omvandla f�retagshypoteket till en allm�n f�rm�nsr�tt f�rsvinner konflikter
orsakade av att borgen�rens s�kerhet endast omfattar viss egendom.260

I England f�rst�rks intressekonflikten mellan olika borgen�rer av att en administrative
reciever ofta kan tills�ttas i de fall d� det faktiskt ligger i s�kerhetsborgen�rens intresse att
driva f�retaget vidare. D� borgen�ren beg�r detta blockeras samtidigt m�jligheten till
administration. Goode konstaterar att en s�kerhetsborgen�r, med m�jlighet att tills�tta
administrative reciever, i huvudsak endast accepterar administration d� rekonstruktion
f�refaller n�rmast om�jlig, d� skuldbeloppet �r mycket litet, eller d� han sj�lv har till�tits
utse administrator.261 En administrative reciever skall visserligen ta h�nsyn till tredje mans
intressen, men i f�rsta hand skall s�kerhetsborgen�rens krav tillgodoses. �ven i England kan
konflikter med anledning av omfattningen av floating charge uppkomma. Visserligen beviljas
s�kerhetsr�tten i typfallet i merparten av g�lden�rens egendom, men �ven begr�nsade
floating charge �r vanligt f�rekommande.

F�rm�nsr�ttskommitt�n konstaterar vidare att borgen�r med f�retagshypotek, och staten med
allm�n f�rm�nsr�tt f�r skattefordringar, har en mycket stark st�llning vid ackordsf�rhandling
under rekonstruktion utan konkurs.262 Staten �r idag mycket restriktiv med att delta i ackord,
vilket m�jligen, med anledning av �kat antal konkurser, �r samh�llsekonomiskt ol�mpligt.
Problemet att driva igenom ackord �r detsamma i England. Enligt I.A. 1986 sec 4 f�r ett
ackord endast efter s�rskilt medgivande p�verka borgen�rer med s�kerhetsr�tt, vari
inkluderas preferential debts.

�ven d� konkurs �r ett faktum kan intressekonflikter borgen�rer emellan inverka negativt.
Dessa intressekonflikter torde, med anledning av den separationsr�tt som tillkommer
kreditgivare med fixed charge, vara j�mf�relsevis n�got f�rre i England. De mots�ttningar
som i en svensk konkurs kan uppst� mellan olika fordrings�gare, som resultat av exempelvis
ett v�rdem�ssigt snedf�rdelat anbud p� verksamheten, kan ofta undvikas vid engelsk
winding-up.263 F�rs�ljning av egendom skall i England i stor utstr�ckning hanteras av
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borgen�rerna sj�lva utanf�r insolvensf�rfarandet. Intressekonflikterna torde bli �n f�rre vid
en framtida lag�ndring i enlighet med C.A. 1989 Part IV.

F�rm�nsr�ttskommitt�n lyfter dock fram en intressekonflikt som kan antas vara gemensam
f�r de b�da r�ttsordningarna, och som fr�mst p�verkar oprioriterade kreditgivare. Liksom en
svensk borgen�r med s�kerhetsr�tt kan st�lla sig negativ till rekonstruktion utan konkurs, kan
samma borgen�r, av samma anledning, ocks� i konkursen f�rklara sig n�jd med ett alltf�r
l�gt bud p� g�lden�rens tillg�ngar. F�rvaltaren kan visserligen inte beordras att godta ett
anbud, men f�retagshypotekshavaren m�ste enligt 7 kap 11 ¤ KL h�ras, varvid hans �sikt kan
v�ga tungt.264 En engelsk borgen�r torde reagera p� samma s�tt, med det undantaget att han
�ven m�ste f�rs�kra sig om att anbudet t�cker preferential debts. Detta f�rb�ttrar dock inte
situationen f�r de oprioriterade borgen�rerna i n�gon st�rre utstr�ckning.

4.4.2.4 Neutral lagstiftning

Det kan utan vidare diskussion konstateras att dagens svenska l�negaranti �r
konkursdrivande. L�negaranti utbetalas endast vid konkurs, varigenom detta f�rfarande
gynnas framf�r rekonstruktion enligt FRekL. Genom f�r�ndring av l�nef�rm�nsr�tten och
l�negarantin skall beslut om l�mpligt insolvensf�rfarande ist�llet kunna fattas p� strikt
f�retagsekonomiska grunder.265 Den engelska lagstiftningen �r redan neutral i detta avseende.
Ers�ttning enligt E.R.A. utbetalas vid b�de winding-up och vid administration.

Svensk rekonstruktion utan konkurs skall enligt befintlig lagstiftning ocks� fr�mjas genom
f�rm�nsr�tt enligt 10 ¤ 4 p FRL, f�r nytillkomna fordringar. Utan f�rm�nsr�tt �r utsikterna
att finansiera fortsatt drift sm�, eftersom ingen kan f�rv�ntas acceptera den risk det inneb�r
att under en betalningsinst�llelse erh�lla en oprioriterad fordran.266 I syfte att fr�mja
administration har liknande fordringar �ven i engelsk r�tt tillerk�nts en privilegierad
st�llning.

4.5 Prioritetsordningen och den oprioriterade borgen�ren

I Sverige �r utg�ngspunkten allts� att alla borgen�rer skall vara oprioriterade, medan
utg�ngspunkten i England ist�llet �r att alla borgen�rer som inte Ót�nkt efter f�reÓ skall vara
oprioriterade. Mot bakgrund av dessa skilda syns�tt framst�r de mycket olika
utvecklingstendenserna inom de b�da r�ttsordningarna s�som fullt naturliga.

Trots att engelska kredits�kerheter kritiserats,267 visar Diamonds f�r�ndringsf�rslag och C.A.
1989 Part IV att lagstiftaren i alla fall sannolikt �mnar g�ra det �n l�ttare f�r en kredittagare
att utnyttja sin egendom som s�kerhet. �vriga borgen�rers intressen tillgodoses enligt detta
syns�tt b�st genom information, med vars hj�lp de kan fatta upplysta beslut. En leverant�r,
eller annan vanligtvis oprioriterad borgen�r, kan bevaka sin r�tt genom att beg�ra s�kerhet
eller kr�va h�gre r�nta. Pari passau kan f�rv�ntas bli en princip om Ólikabehandling av de
tankl�sa.Ó268 Svensk r�tt f�refaller ist�llet str�va i motsatt riktning. F�rm�nsr�ttskommitt�ns
bet�nkande har som uttalat delsyfte att uppn� �kad likabehandling av g�lden�rens
borgen�rer. Borgen�rernas intressen bevakas p� detta s�tt av lagstiftaren.
                                                            
264 SOU 1999:1 s 289f
265 SOU 1999:1 s 225ff
266 SOU 1992:113 s 337ff, Prop 1995/96:5 s 130ff
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Det har i Sverige flera g�nger framf�rts att leverant�rernas m�jlighet att g�ra sakr�ttsligt
bindande �gander�ttsf�rbeh�ll b�r utstr�ckas, till att omfatta �ven varor som f�r s�ljas vidare,
konsumeras eller bearbetas f�re betalning. Dessa f�rslag har dock inte f�ranlett n�gon
f�r�ndring.269 �ven f�rm�nsr�ttskommitt�n behandlar i sitt bet�nkande m�jligheten att ut�ka
�gander�ttsf�rbeh�llens sakr�ttsliga giltighet. Kommitt�n konstaterar dock att detta vore ett
steg i fel riktning. F�r�ndringen skulle medf�ra �nnu ett s�rintresse, varigenom utdelning till
fortfarande oprioriterade borgen�rer skulle minska ytterligare. Ist�llet f�resl�s en
inskr�nkning av f�retagshypoteket. I England till�ts �gander�ttsf�rbeh�ll redan i den
utstr�ckning som f�reslagits i Sverige. Ytterligare f�rb�ttringar f�respr�kas inte, men inte
heller n�gon inskr�nkning torde vara f�rest�ende. Noteras kan att Diamond f�resl�r att
�gander�ttsf�rbeh�ll, i syfte att �ka f�rutsebarheten, skall registreras p� samma s�tt som
securities. En s�dan f�r�ndring m�ste i realiteten medf�ra en f�rb�ttring. Ogiltighet orsakad
av att �gander�ttsf�rbeh�ll bed�mts vara en oregistrerad charge kan p� detta s�tt undvikas.270

Med beaktande av den ytterst individualistiska engelska prioritetsordningen kan det tyckas
vara n�got av en anomali att f�retr�desr�tt tillerk�nts preferential debts. Borgen�rer som inte
kr�vt n�gon form av s�kerhet, dvs Ótankl�saÓ borgen�rer, erh�ller h�rigenom en privilegierad
st�llning. Kanske kan f�retr�desr�tten b�st f�rklaras av begreppet Ókonkurrenshandikapp.Ó
Visserligen beskrivs l�ntagarna s�som skyddsv�rda, men med en omskrivning kan de �ven
s�gas vara of�rm�gna att konkurrera p� lika villkor. De har liten m�jlighet, ocks� d� de
k�nner till spelets regler, att skydda sin fordran genom riskspridning eller genom att kr�va
s�kerhet. Noteras kan att l�ntagarnas f�retr�desr�tt med all sannolikhet kommer att f�rsvinna,
varefter skyddsbehovet m�ste tillgodoses av annan lagstiftning. Vad g�ller f�retr�desr�tten
f�r skatt, s� reducerades denna under 1980-talet kraftigt med den mycket engelska
motiveringen; ÓWhy should individuals be made to suffer for the general good.Ó
F�retr�desr�tten f�r de fordringar som trots allt beh�llit sin privilegierade st�llning kan
�terigen f�rklaras i termer av konkurrenshandikapp. Staten kan inte kr�va att genast utf� de
medel som inneh�lles f�r dess r�kning. Det kan h�r infogas att en prioritetsordning baserad
p� h�nsyn till en form av konkurrenshandikapp efterfr�gats �ven i Sverige. S�derqvist har
f�reslagit att de borgen�rer som har minst m�jlighet att p�verka g�lden�rens resultat och
utveckling skall erh�lla h�gsta prioritet.271

Den nuvarande svenska allm�nna f�rm�nsr�tten f�r skatt och avgifter samt f�r l�n och annan
ers�ttning motiveras verkligen utifr�n de ber�rda borgen�rernas skyddsbehov. I en mindre
individualistisk prioritetsordning �r detta inte heller p� n�got s�tt anm�rkningsv�rt. Huruvida
staten och l�ntagarna verkligen b�r skyddas av f�rm�nsr�ttsordningen �r en annan fr�ga.

Om England v�ljer att genomf�ra de f�reslagna f�r�ndringarna skapas en arena f�r Ófair
play.Ó En oprioriterad borgen�r f�r teoretisk sett skylla sig sj�lv, eftersom han inte valt att
utnyttja tillg�nglig information p� ett f�rnuftigt s�tt. Han har haft samma f�ruts�ttningar som
alla andra. De oprioriterade borgen�rerna kan ocks� f�rv�ntas f� en �n mindre kaka att dela
p�, dels med anledning av �kat antal s�kerhetsr�tter, men �ven beroende p� s�mre
f�rs�ljningspriser vid winding-up. Endast enstaka tillg�ngar kan f�rv�ntas kvarst� obel�nade,
och dessa m�ste d� s�ljas till slaktv�rden. F�rhoppningen �r naturligtvis att f�rb�ttrade
kredits�kerheter skall generera billigare kapital, varigenom winding-up kan undvikas.
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Den svenska f�rm�nsr�ttskommitt�ns f�rslag till lag�ndring syftar ist�llet till att skapa �kad
intressegemenskap inom borgen�rskollektivet, n�got som kreditmarknadens krav, och
behovet av tillg�ng till l�ngvarig och billig kredit, dock inte anses till�ta i �nskv�rd
utstr�ckning. Genom �kad intressegemenskap f�rv�ntas v�rdef�rst�ring f�rhindras och alla
borgen�rer gynnas. D� m�nga borgen�rer placeras p� samma niv� �kar ocks� den
procentuella utdelningen till oprioriterade borgen�rer i de fall d� konkurs inte kan undvikas.



DEL V   AVSLUTANDE KOMMENTAR

5.1 Inledning

Hur b�r d� den svenska f�rm�nsr�ttsordningen se ut? S�som framkommit motiveras olika
f�rm�nsr�tter i huvudsak av att vissa borgen�rer av lagstiftaren ansetts s�rskilt skyddsv�rda,
samt av en �nskan att fr�mja tillg�ng till l�ngvarig och billig kredit och att gynna
borgen�rskollektivet.

5.2 S�rskilt skyddsv�rda borgen�rer

5.2.1 Skatt och avgifter

Betr�ffande f�rm�nsr�tt f�r skatt och avgifter, inst�mmer jag fullt ut i
f�rm�nsr�ttskommitt�ns argumentation r�rande ett avskaffande av detta privilegium.
Avskaffad f�rm�nsr�tt torde medf�ra tidigare insolvensbehandling, snarare �n on�diga
konkurser, samt naturligtvis �ven en �kad intressegemenskap mellan borgen�rer i ett
insolvensf�rfarande. D�remot anser jag inte att ett avskaffande av f�rm�nsr�tt f�r skatt och
avgifter rent principiellt beh�ver motiveras. Alla borgen�rer skall behandlas lika om inte
verkligt b�rande sk�l finns f�r att g�ra �tskillnad. D� i fr�ga om skatt och avgifter dessa
verkligt b�rande sk�l i min mening saknas, och alltid har saknats, finns det inte n�gon grund
f�r f�rm�nsr�tt. Staten f�rtj�nar, s�som p�pekats i SOU 1969:5, inte mer h�nsyn �n �vriga
ofrivilliga borgen�rer, i synnerhet som staten genom det stora antalet g�lden�rer erh�ller
st�rsta t�nkbara riskutj�mning. Vidare skulle varje borgen�r kunna tillf�rs�kra sig
f�rm�nsr�tt genom att h�nvisa till dess ekonomiska betydelse. Det �r s�ledes inte rimligt att
med anledning av detta argument l�ta statens f�rm�nsr�tt kvarst�. Den privilegierade
st�llningen m�ste ist�llet fr�mst betecknas som en konsekvens av statens starka position och
f�rm�ga att bevaka sina intressen, egenskaper som dessutom skulle kunna utnyttjas betydligt
b�ttre efter avskaffad f�rm�nsr�tt. S�som f�rm�nsr�ttskommitt�n p�pekar, torde det medf�ra
positiva effekter f�r hela borgen�rskollektivet om staten kom att ing� i kretsen av
oprioriterade borgen�rer.272 Givetvis �r det dock i praktiken inte tillr�ckligt att vid ett
avskaffande h�nvisa till enbart principiella sk�l. F�rm�nsr�ttskommitt�ns resonemang ger d�
fullt tillr�ckliga motiv f�r ett avskaffande.

Under f�rarbeten till den engelska I.A. 1986 framf�rdes �sikten att skattefordringar f�rtj�nar
s�rskilt privilegierad st�llning eftersom de utg�r en skuld till det allm�nna. Detta argument,
som i England helt f�rkastades, skulle m�jligen kunna t�nkas ha st�rre betydelse i den
mindre individualistiska svenska r�ttsordningen. Avskaffad f�rm�nsr�tt f�r skatt och avgifter
medf�r dock �kad utdelning till oprioriterade borgen�rer, varigenom konkursens domino-
effekter, obest�nd �ven hos leverant�rer, minskar. F�rre konkurser medf�r besparingar f�r
staten, genom exempelvis f�rre arbetsl�sa och st�rre skatteint�kter. Argumentet kan d�rf�r
inte heller i Sverige tillm�tas n�gon tyngd.

I England valde lagstiftaren, d� det ans�gs fel att medel som av g�lden�ren inneh�llits f�r
statens r�kning p� det allm�nnas bekostnad skulle komma enskilda borgen�rer till godo, att
delvis beh�lla privilegiet f�r skatt och avgifter. Detta argument f�r ett endast partiellt
avskaffande saknar relevans i den svenska r�ttsordningen, vars best�mmelser om
separationsr�tt �r mycket olika de engelska. Det vore orimligt att i Sverige beh�lla statens
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f�rm�nsr�tt med h�nvisning till ett resonemang liknande det engelska, medan exempelvis
egendom som s�lts men inte separerats ing�r i ett konkursbo.

5.2.2 L�n och annan ers�ttning

L�ntagarna m�ste, till skillnad fr�n staten, i min mening betraktas som s�rskilt skyddsv�rda.
De �r f�r sin f�rs�rjning beroende av l�pande l�neinkomster fr�n konkursg�lden�ren, och
saknar dessutom st�rre m�jlighet till riskspridning. Trots detta anser jag, i enlighet med Fura-
Sandstr�ms och Lindskogs s�rskilda yttrande till SOU 1999:1, att f�rm�nsr�tt f�r l�n och
annan ers�ttning b�r avskaffas. Det �r samh�llets, snarare �n konkursborgen�rernas, ansvar
att tillgodose arbetstagarnas behov av socialt skydd. Dagens system, d�r kostnaderna f�r det
sociala skyddet drabbar oprioriterade borgen�rer i konkurs, b�r ers�ttas med en
f�rs�kringsl�sning. Noteras kan att en liknande �sikt �ven framf�rts i det engelska
lagstiftningsarbetet, dock utan att f�ranleda n�gon f�r�ndring.

5.3 Tillg�ng till l�ngvarig och billig kredit

B�de svensk och engelsk r�tt str�var s�som framkommit efter att undvika den v�rdef�rst�ring
som konkurs respektive winding-up medf�r. Detta som en del i det samh�llsekonomiska
betraktelses�tt som f�tt allt st�rre genomslagskraft inom den insolvensr�ttsliga debatten.
Samtidigt betonas i de b�da r�ttsordningarna vikten av att f�retag f�r tillg�ng till l�ngvarig
och billig kredit. Dessa skilda �nskem�l f�refaller naturligtvis vara direkt of�renliga. En
kreditgivare t�nker vid kreditgivningstidpunkten fr�mst p� att s�kra sin egen position vid en
eventuell framtida insolvens hos g�lden�ren. I utbyte mot f�rm�nlig kredit kr�vs n�gon form
av s�kerhet. F�r att undvika on�dig v�rdef�rst�ring d� insolvens faktiskt intr�ffar m�ste
lagstiftaren dock genom j�mst�llande av st�rsta m�jliga antal borgen�rer konstruera ett, fr�n
b�rjan n�rmast obefintligt, gemensamt borgen�rsintresse. Kreditgivare och g�lden�r fr�ntas
d� m�jligheten att byta f�rm�nligt kredit mot s�kerhet.

Konflikten f�refaller antyda att den p�g�ende �verg�ngen fr�n borgen�rsinriktad (se avsnitt
4.3.1) till samh�llsorienterad insolvensr�tt med n�dv�ndighet medf�r att f�retagens
kreditvillkor f�rs�mras. Fr�gan �r dock om kreditgivning verkligen �r beroende av
g�lden�rens f�rm�ga att l�mna s�kerhet. S�som framg�tt ovan under avsnitt 4.3.2 tyder
mycket p� att s� verkligen �r fallet. Att, i likhet med den svenska f�rm�nsr�ttskommitt�n,
f�rs�ka l�sa konflikten genom kompromiss och j�mkning f�refaller d� vara l�mpligt.
Kredits�kerheterna skall enligt kommitt�ns bet�nkande i viss utstr�ckning f�rs�mras och
borgen�rsgemenskapen i viss utstr�ckning f�rst�rkas. F�rslaget tycks, s�som
Ackordscentralen p�pekar i sitt remissvar, medf�ra ett antal f�rdelar vid insolvens utan att
nackdelarna f�r kreditgivningen kan antas bli alltf�r stora.

Dock m�ste ifr�gas�ttas om f�rm�nsr�ttskommitt�ns f�rslag verkligen kan uppn� detta
resultat. Lagstiftning i enlighet med f�rslaget riskerar i min mening att f�r det f�rsta medf�ra
en betydligt st�rre f�rsvagning av kredits�kerheterna �n avsikten varit. Om lagstiftaren visar
sig ben�gen att f�rs�mra s�kerheterna, medf�r detta sannolikt att kreditgivarna i stor
utstr�ckning f�rlorar f�rtroendet �ven f�r de s�kerheter som finns kvar. I enlighet med
tidigare redovisad ekonomisk teori minskar d� tillg�ngen till l�ngvarig och billig kredit
kraftigt. Samtidigt �r det dessutom troligt att kreditgivaren, d� f�rhandlingspositionen �r
stark, �ven f�rs�krar sig om s�kerhet i n�gon av de former som �nnu finns kvar. Den kan ju
trots allt visa sig anv�ndbar. D�rmed f�rb�ttras borgen�rernas intressegemenskap vid
insolvens endast marginellt. En mer effektiv l�sning f�refaller vara att uppst�lla regeln att
varje fordran alltid skall vara oprioriterad till viss br�kdel, oberoende av vilken s�kerhet



borgen�ren tillf�rs�krat sig. Visserligen stiger enligt resonemanget ovan �ven d� priset p�
kredit, men intressegemenskap vid insolvens garanteras i viss utstr�ckning. Noteras kan att
kommitt�n av sina direktiv varit f�rhindrad att f�resl� denna l�sning.

Trots tidigare resonemang vill jag slutligen ifr�gas�tta om en kompromiss i n�gon form
verkligen �r n�dv�ndig. Varf�r inte laborera med tanken att ta ett ordentligt kliv mot en rent
samh�llsorienterad insolvensr�tt, och avskaffa samtliga kredits�kerheter i form av
f�rm�nsr�tt. En s�dan f�r�ndring skapar i det n�rmaste total intressegemenskap mellan
borgen�rer vid insolvens, och v�rdef�rst�ring kan i st�rsta m�jliga utstr�ckning undvikas.
Effekterna f�r tillg�ng till l�ngvarig och billig kredit �r d�remot sv�ra att f�rutse. S�som
tidigare konstaterats h�vdar b�de kreditgivarna sj�lva och ekonomiska teoretiker att
s�kerheter har stor betydelse vid kreditavtal. Stora �verg�ngsproblem kan d�rmed f�rv�ntas
vid en s� drastisk f�r�ndring. Kanske kan det till och med bli fr�ga om en Óf�rlorad
generationÓ f�retag. Samtidigt m�ste ifr�gas�ttas om kreditgivningen verkligen skulle
lamsl�s f�r o�versk�dlig framtid. Banker och kreditmarknadsf�retag har utl�ning av pengar
som aff�rsid� och kan inte helt enkelt upph�ra med detta. Dessutom kan noteras att
f�rm�nsr�ttskommitt�n i sitt f�rslag till f�rs�mring av f�retagshypoteket, anser att denna
s�kerhet kan ers�ttas av f�rb�ttrad kreditbed�mning och �kad �vervakning. Detsamma borde
d� g�lla �ven andra s�kerhetsr�tter.

Det kan p�minnas om att engelska kredits�kerheter enligt Diamonds f�rslag tv�rtom skall
f�rb�ttras ytterligare. Teoretiskt sett skulle v�rdef�rst�ring �ven p� detta s�tt kunna undvikas.
Det torde dock i min mening inte i n�gon st�rre utstr�ckning vara m�jligt att genom �kad
tillg�ng till l�ngvarig och billig kredit Ól�na sig urÓ insolvens. Konsekvensen av det engelska
f�rslaget blir d�rf�r ist�llet att kreditgivare med s�kerhet, p� bekostnad av �vriga borgen�rer
och andra intressenter, f�r en �n mer f�rm�nlig st�llning vid winding-up. Engelsk
insolvensr�tt �r i praktiken lika borgen�rsinriktad som tidigare, trots att lagstiftaren h�nvisar
till samh�llsekonomiska intressen. Detta �r i min mening inte n�gon efterstr�vansv�rd
utveckling.

5.4 �vriga f�rm�nsr�tter

I �vrigt anser jag att f�rm�nsr�ttsordningen b�r kvarst� of�r�ndrad. De f�rm�nsr�tter som
inte redan diskuterats syftar fr�mst till att gynna borgen�rskollektivet, samt i viss
utstr�ckning, exempelvis ifr�ga om begravningskostnader, g�lden�ren sj�lv. Dessutom
kvarst�r ett f�tal s�rskilda, legala f�rm�nsr�tter som i normalfallet inte utg�r n�gon st�rre
belastning. Det saknas i min mening anledning att f�r�ndra lagstiftningen i dessa avseenden.
Det skall s�rskilt po�ngteras att jag st�ller mig negativ till f�rm�nsr�ttskommitt�ns f�rslag att
avskaffa f�rm�nsr�tt f�r hyresfordringar. Risken f�r att ett f�retag vid betalningsf�rsummelse
omedelbart f�rlorar sitt hyreskontrakt uppv�gs inte av det minskade antalet s�rintressen vid
insolvens. Noteras kan att Ackordscentralen bed�mer det som ovanligt att hyresv�rdar har
s�kerhet f�r hyra i den utstr�ckning som f�rm�nsr�ttskommitt�n antyder.273
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Sammanfattning

Lagstiftaren m�ste, f�r att undvika kaos, avg�ra vem som skall erh�lla betalning vid en
g�lden�rs insolvens. Grundprincipen i b�de svensk och engelsk insolvensr�tt �r att samtliga
borgen�rer skall behandlas lika vid g�lden�rens obest�nd. I Sverige regleras undantagen ifr�n
denna likabehandlingsprincip fr�mst av best�mmelser i FRL. Uppsatsens �vergripande syfte
�r att j�mf�ra den svenska FRL med dess engelska motsvarighet. D� den engelska
prioritetsordningen �r mindre omfattande �n den svenska, kr�ver en funktionell j�mf�relse att
�ven r�ttsinstitut utanf�r den egentliga prioritetsordningen behandlas. D�rf�r  inkluderas �ven
fixed security.

En genomg�ng av de b�da r�ttsordnigarna visar att den faktiska prioritetsordningen �r i stora
drag densamma i s�v�l svensk som engelsk r�tt. H�gst prioritet tillkommer de kreditgivare
som f�rs�krat sig om s�kerhetsr�tt, varp� f�ljer borgen�rer vars fordringar av lagstiftaren
bed�mts f�rtj�na en privilegierad st�llning. S�mst position har oprioriterade borgen�rer,
varibland �terfinns det stora flertalet leverant�rer. D�rut�ver finns i Sverige ett f�tal legala,
s�rskilda f�rm�nsr�tter, vilka har sin ungef�rliga motsvarighet i engelsk r�tt. Likheterna
inneb�r naturligtvis inte att olikheter saknas.

Trots en gemensam betoning av likabehandlingsprincipen, finns en betydande skillnad
mellan de b�da r�ttsordningarna. Samtliga svenska f�rm�nsr�tter har pr�vats mot bakgrund
av likabehandlingsprincipen, medan den engelska principen om pari passau distribution �r
sekund�r i f�rh�llande till en regel som ger security en privilegierad st�llning.

Kredits�kerheternas privilegierade st�llning syftar i b�de Sverige och England till att gynna
tillg�ng till l�ngvarig och billig kredit.I England betonas dock �ven att en klok och
f�rutseende borgen�r skall premieras. Medan svensk r�tt snarast �r p� v�g mot en f�rs�mring
av kredits�kerheternas st�llning, f�refaller engelsk r�tt ist�llet utvecklas i motsatt riktning.
Den svenska f�rm�nsr�ttskommitt�n f�resl�r i SOU 1999:1 bla en inskr�nkning av
f�retagshypotekets omfattning, medan den engelska Diamond Report tv�rtom f�repr�kar att
att marknaden sl�pps helt fri f�r kredits�kerheter.

Svensk allm�n f�rm�nsr�tt respektive privilegierad st�llning f�r engelska preferential debts
har i stora drag samma motiv. B�da r�ttsordningarna f�refaller dessutom utvecklas mot ett
avskaffande av allt fler av dessa privilegier. Till skillnad fr�n f�rh�llandet i svensk r�tt, kan
det tyckas vara n�got av en anomali att den mycket individualistiska engelska r�ttsordningen
fr�n b�rjan tillerk�nt preferential debts en privilegierad st�llning. Kanske kan f�retr�desr�tten
b�st f�rklaras av begreppet Ókonkurrenshandikapp.Ó Fordrings�garna har inte samma
m�jligheter som andra borgen�rer att skydda sig, inte ens d� de k�nner till spelets regler.

Den svenska SOU 1999:1 �r ett led i �verg�ngen fr�n borgen�rsinriktad till samh�llsinriktad
insolvensr�tt. �ven i engelsk r�tt f�refaller en s�dan �verg�ng �ga rum. Exempelvis inf�rdes
administration redan tio �r f�re den svenska FRekL. Dock syftar detta f�rfarande fr�mst till
att f�rb�ttra borgen�rernas utdelning. Den f�rb�ttring av kredits�kerhetsr�tterna som f�resl�s
gynnar inte heller rekonstruktion utan winding-up.
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