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1. Inledning

"Kamrern, kan jag få låna en sax!" Det är inte så många år sedan det yttrandet
- uttalat med lämpligt tonfall i en bankhall - ansågs göra visst intryck på en kring-
stående allmänhet, åtminstone i landsorten. Här stod en person med aktier i
bankfacket. Nu var det dags att klippa kuponger.

Under 1970-talet började kupongklippandet i Sverige ebba ut för att under näs-
ta decennium vara helt ersatt, såvitt angår aktierna i avstämningsbolag, av ett da-
torunderstött system, administrerat av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC).
Aktieutdelningen gottskrevs nu automatiskt den registrerade aktieägaren på ett
av honom angivet bank- eller checkkonto. De gamla aktiebreven, stundom med
långa indossamentkedjor, var utbytta mot ett av VPC på aktiebolagets vägnar ut-
färdat aktiebrev, som kom direkt från en datorprinter. På denna anonyma hand-
ling skymtade varken Wallenbergare eller Petterssöner. Ty så snart det innehavda
papperet blev föremål för omsättning eller annat förfogande byttes det ut mot ett
nytt.

Nu är den tredje fasen inne för värdepappershantering i stor skala, den pap-
perslösa. Genom lagstiftning, utfärdad och delvis ikraftträdd hösten 1989, har i
Sverige efter främst danskt mönster skapats ett kontobaserat system för aktiein-
nehav, det s k VP-systemet.2 Den införda regleringen föregicks av ett utrednings-

1 Rubriken bestämd av den svenska lokalstyrelsen, ej av förf. - I sammanhanget känns
det angeläget att tacka Institutet för bolags- och värdepappersrätt för understöd av ett ny-
ligen påbörjat forskningsprojekt samt åtskilliga informatörer om praktik och teori i börsens
närhet, särskilt Bertil G Bylund och Jan Bökmark inom Skandinaviska Enskilda Bankens
sfär samt Per-Ola Jansson och Vigg Troedsson, Svenska Fondhandlareföringen.

2 Aktiekontolag (SFS 1989:827) jämte följdförfattningar och ändringar i äldre lagar (SFS
1989:828-846). - Den danska pionjärinsatsen från 1983 har föranlett lagstiftning i även Nor-
ge och Finland. På kontinenten har Frankrike varit föregångsland. I länder som USA och
Förbundsrepubliken Tyskland har motsvarande papperslösa hantering åstadkommits genom



346 Ulf Göranson

arbete av mera privat karaktär än eljest är vanlig i den omfattande svenska lag-
stiftningsapparaten. Värdepapperscentralen själv efter initiativ av banker och
fondkommissionärer presenterade 1986 ett betänkande i ärendet, föregånget av
en förstudie.3 Efter remissbehandling och departementsbearbetning förelades
riksdagen propositioner i ärendet i juni 1988 och i maj 1989.4

Den nya ordningen ligger väl i linje med den internationella utvecklingen och
har hälsats välkommen av marknaden. I den breda remissomgången var endast
ett fåtal instanser avvisande, men detaljkritiken var ganska omfattande. Departe-
mentets omarbetningar av ursprungsförslaget visar en förhållandevis stor lyhörd-
het, även om alla synpunkter inte beaktats. Viss debatt har förekommit även
bland akademiska jurister.5 Försäkringsbolaget Trygg-Hansa blev genom mass-
emitteringen hösten 1989 av aktier till samtliga över miljonen försäkringstagare
det första aktiebolaget att övergå till VP-systemet. Enligt tidsplanen skall flera
bolag följa under 1990 och systemet vara fullt utbyggt 1991.

Övergången till en papperslös värdepappershantering reser självfallet ett stort
antal frågor om rättsverkningarna av det nya systemet. Det är praktikabilitets-
hänsyn, som påfordrat förändringarna. Samspelet mellan den praktiska hante-
ringen och juridiken är särskilt påtaglig men gör inte forskningsuppgiften lättare
för en akademiker. Syftet med denna rapport till Nordiska Juristmötet är inte att
lösa ett antal juridiska knäckfrågor eller ens att försöka inventera dem heltäckan-
de. Eftersom åtskilliga deltagare har längre tids erfarenheter av papperslösa sy-
stem än de svenska, är det främsta ändamålet att stimulera mötesdeltagarna till
diskussion.

I det fortsatta ger jag i avsnitt 2 några glimtar av den svenska värdepappershan-
delns utveckling och funktioner under 1980-talet samt presenterar kortfattat VP-
systemet. I följande avsnitt 3 gör jag en djupdykning i några sakrättsliga spörsmål,
för att i avsnitt 4 peka på vissa obligationsrättsliga oklarheter. I avsnitt 5 omnämns
ett övergångsproblem.

2. Värdepappershantering i dag och enligt aktiekon tolagen

För vissa av de fortsatta rättsliga resonemangen är det nödvändigt med en ori-
entering om hur dagens aktiehandel i papper faktiskt går till, 2.1. I det avsnittet

att handeln försiggår i ett depåliknande system; för en komparativ översikt, se VPC:s
förstudierapport 1985 s 111 ff.

3 Kontobaserat värdepapperssystem. System- och författningsförslag 86-09-18 (VP-
rapporten). Se även Förstudierapport 85-05-24.

4 Prop 1987/88:108 (princippropositionen) och prop 1988/89:152 (lagförslagen).
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påpekas även vissa negativa effekter, som nödvändiggör övergången till den un-
der 2.2 presenterade papperslösa hanteringen. Slutligen tar jag upp något om vil-
ka typer av värdepapper VP-systemet kommer att omfatta, 2.3.

2.1 Allmänt om aktie- och värdepappershandeln i Sverige
Den osedvanligt stora volymökningen under den senaste tioårsperioden präglar
den svenska aktiemarknaden i minst lika hög grad som många utländska.6 År
1980 var aktieomsättningen på Stockholms fondbörs knappt SEK 8 mdr, år 1989
113 mdr efter att 1986 ha nått toppnoteringen 142 mdr. Marknadsvärdet på de
börsnoterade aktierna steg under samma tid från 56 mdr till 744 mdr, generalin-
dex tolvdubblades. Orsakerna till denna expansion skall inte närmare belysas här.
Det kan dock påpekas, att den förmodligen varit ännu kraftigare om inte vissa
omsättningsskatter införts i slutet av 1980-talet. I januari 1990 aviserade finansmi-
nistern nedskärningar i dessa skatter.

Som en bakgrund kan vidare noteras, att intresset för enskilt och offentligt
ägande av aktier i skilda former av fonder ökat starkt under den senaste tioårspe-
rioden, medan det direkta hushållssparandet i aktier sjunkit, sett i förhållande till
det totala svenska aktieinnehavet. I runda tal har hushållens andel av aktieägan-
det nedgått från knappa 40 procent 1980 till cirka 30 procent 1989; marknadsvär-
det har dock ökat dramatiskt. Direkt och indirekt offentligt innehav av aktier har
under samma tid stigit från tre till över tio procent. Det enskilda kommersiella
ägandet har med små variationer legat kring 45 procent och stiftelsers innehav
runt tio. Utlandsintresset för svenska aktier motsvarade i mitten av 1980-talet nä-
ra tio procent av totalvärdet men har nu nästan halverats.

All aktieomsättning av betydelse har hittills bedrivits av för närvande drygt 40
fondkommissionärer med auktorisation av bankinspektionen. Två tredjedelar av
dem är medlemmar av Stockholms fondbörs. De driver handel i eget namn men
mestadels för annans räkning.7 När det inte är fråga om förfoganden över eget
aktieinnehav blir alltså avtalstypen kommission tillämplig, ett i sina stycken kom-
plicerande förhållande som skall ägnas särskild uppmärksamhet i det sakrättsliga
avsnittet nedan. Själva handeln kan äga rum vid det numera till de 50 mest om-

5 Rodhe, som spelade en aktiv roll i arbetet inom VPC på de olika rapporter som före-
gick lagstiftningen, är odelat positiv, Fskr Sveriges Advokatsamfund s 517 ff. Hessler fram-
står som en skarpsynt men försiktig betraktare med en ganska negativ inställning till nyord-
ning, Fskr Welamson s 235 ff, särsk s 241 ff.

6 En omfande kartläggning av marknaden har nyligen gjorts av värdepappersmarknad-
skommittén, SOU 198(VP9:72.

7 Härutöver förekommer olika former av förmedlings- eller mäklarverksamhet i form av
brokers, market-makers, bankirfirmor och blankningsagenter, som ännu är i stort sett oreg-
lerade lagstiftningsmässigt.
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satta aktierna begränsade uppropet på börsen eller vid den följande efterbörsen,
där även inofficiella noteringar sker av papper som inte är formellt börsintroduce-
rade. Avslut förekommer även genom direktkontakter mellan kommissionärer
utanför börsens lokaler. Om en kommissionär företräder både köpare och säljare
sker överlåtelsen genom en intern affär. Till bilden hör även att en mycket stor
del av de svenska aktiernas omsättning, av vissa uppskattad till halva volymen,
äger rum vid utländska handelsplatser. Skälen torde främst vara de inhemska om-
sättningsskatterna och det tungrodda papperssystemet med sina felkällor.

För en fondkommissionär är endast motkommissionären känd, inte hans upp-
dragsgivande kommittenter. På stockholmsbörsen har successivt ett nytt avsluts-
system börjat utnyttjas, SAX (Stockholm Automated Exchange). Köp- och sälj-
order matas in kontinuerligt under dagen och matchas anonymt av dator. Endast
en rudimentär mänsklig kontroll förekommer för att avvärja uppenbart felaktiga
bud. I SAX-systemet är således även motkommissionären okänd för den ageran-
de. Omsättningen skall underlättas, och när SAX är fullt utbyggt kommer börs-
golvet i Stockholm att avfolkas, vilket redan skett på många utländska börser.

Den nuvarande papp ersb aser ade hanteringen av avstämningsbolags aktier går
efter avslut till på följande sätt. Sälj- och köpkommissionärerna upprättar av-
räkningsnotor, som kommittenterna erhåller till bekräftelse av att uppdraget ut-
förts. Säljkommissionärerna är sedan skyldiga att till VPC leverera de mottagna
aktiebreven. VPC handhar matchningen mellan sälj- och köpkommissionärer,
vidtar omregistreringar i det handlade bolagets aktiebok samt utfärdar nya aktie-
brev. Dessa levereras på femte bankdagen efter avslut till kommissionärernas hu-
vudkontor i Stockholm. Samma dag skall likvid erläggas. För bankerna i egen-
skap av fondkommissionärer är likvideringen samordnad med den av riksbanken
administrerade allmänna clearingverksamheten, medan andra kommissionärer
skall prestera i form av postväxlar. Flera av de beskrivna momenten är känsliga
för volymfluktuationer och fungerar tidvis otillfredsställande. Dessutom är lik-
viditeten hos vissa aktörer stundom för låg, inte minst sedan även handel i eget
lager skattebelagts.

Cirka 25 procent av den totala aktiestocken i Svergie är förvaltarregistrerad,
dvs den verklige ägaren är dold och hans innehav framgår endast av den för-
teckning förvaltaren själv för; i aktieboken finns endast förvaltaren registrerad.8

Genom denna ordning har marknaden sedan början av 1980-talet redan kon-
struerat ett papperslöst system. Ägaren ser inget aktiebrev, och förfogandena ma-

8 Se lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering, föregången av lag (1970:596) i sam-
ma ämne. Lagen upphävs i förhållande till bolag, där aktiekontolagens bestämmelser gäller,
se 8 kap AKL.
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nifesteras genom anmälan, denuntiation, till förvaltaren. Från rättslig synpunkt
har ägaren endast en fordringsrätt mot förvaltaren eller ett generiskt bestämt an-
språk i det aktiebrev, om sådant över huvud taget utfärdats, som är utställt på
förvaltaren och omfattar samtliga av honom förvaltade aktier i ett visst bolag.9

Både sak- och obligationsrättsligt har därigenom aktieinnehavet, betraktat som
en rättighet, lösgjorts från gängse analogi till reglerna om löpande skuldebrev.

Vid sidan av aktiemarknaden och dess anknytning till Stockholms fondbörs fö-
rekommer i dag handel med instrument som för tio år sedan var okända eller spe-
lade en undanskymd roll, derivat- och penningmarknaderna. Med derivatmark-
naden menas den handel med standardiserade optioner och terminskontrakt, som
administreras av Stockholms Optionsmarknad OM Fondkommission AB (OM).
De bakomliggande värdena representeras av aktier, aktieindex, räntebärande
värdepapper och vissa valutor. Handeln sker genom att kunden direkt datoriskt
antecknar sig i OM:s orderbok eller via telefon anmäler sig på OM:s blockorder-
marknad, där personal på OM sköter avslut. OM agerar därvid som part vid ut-
ställande av köp- och säljoptionerna samt handhar den efterföljande clearingen.10

Den svensKa penningmarknaden består av handel med dels sedvanliga obliga-
tioner, dels kortfristiga räntebärande papper som statsskuldväxlar och 1980-talets
privatemitterade innovationer, främst bank- och företagscertifikat.11 Verksamhe-
ten bygger på tillkomsten av en fungerande andrahandsmarknad, som uppstod ef-
ter introduktionen av kontinuerlig marknadsinformation via Reuters bildskärmar.
På dessa visas aktörernas oförbindande bud, varefter avslut sker genom direkt te-
lefonkontakt mellan köpare och säljare. I början av 1987 omsatte penningmarkna-
den värden för cirka 40 mdr dagligen. När verksamheten 1988 belades med om-
sättningsskatt, den s k valpskatten, hade den redan halverats värdemässigt. Där-
efter sjönk omsättningen till obetydlighet för att i början av 1990 åter vara uppe i
cirka 10 mdr om dagen. I avsikt av bättre organisera handeln har Sveriges riks-
bank tillsammans med mäklarna skapat Penningmarknadsinformation Pml AB
och Penningmarknadscentralen PmC AB. PmC skall erbjuda ett papperslöst kon-
toregister över värdepappersinnehav och fungera som clearinghus; verksamheten
väntas börja under 1990.

2.2 VP-systemet enlig aktiekontolagen (AKL)
Endast huvuddragen av VP-systemet kan presenteras i denna översikt.12 Till

vissa detaljer blir det anledning att återkomma i det följande. Av förklarliga skäl

Se den minst sagt provisoriska lagkonstruktionen i 9 § 1987 års lag, där det stadgas att
aktiebrev skall anses utfärdat även om så ej skett!

10 En närmare kartläggning av optionsmarknaden återfinns i optionsutredningens be-
tänkande, SOU 1988:13.
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har aktiekontolagen knutits till av stämningsbolagen. För dessa skall enligt 2 kap
finnas ett avstämningsregister, som består av två komponenter, den dagliga jour-
nalen och för varje ägare ett eller flera aktiekonton. För förvaltarregistrerade ak-
tier skall förvaltaren öppna ett eller flera konton. Kontot skall innehålla en rad
uppgifter. Förutom identifikation av ägaren och värdepapperet skall finnas in-
formation om pantsättning, andra rådighetsinskränkningar samt exekutiva åtgär-
der riktade mot ägaren eller förmögenhetstillgången.

Aktiekonto öppnas av kontoförande institut, för vars drivande krävs auktorisa-
tion av bankinspektionen, 3 kap aktiekontolagen. Regelmässigt bestämmer äga-
ren vilket institut han vill anlita. Meningen är att inte endast banker utan även
fondkommissionärer kan vara kontoförande institut. Institutet ombesörjer regi-
streringsåtgärder, 4 kap, genom först anteckning i den dagliga journalen och där-
efter, sedan samtliga villkor för registrering uppfyllts, anteckning på aktiekonto.
Särskilt när det gäller omsättningstransaktioner uppstår ett antal dagars glapp
mellan journal- och kontoregistreringarna, eftersom den senare måste avvakta
likvidutväxlingen. Andra förfaranden, exempelvis pantsättning och utmätning,
saknar vanligen sådana villkor och kan antecknas i direkt följd i båda registren.
Tidsutdräkten i vissa fall utgör en förmodligen nödvändig svaghet i systemet; för-
hållandet diskuteras ingående i det följande. - Kontoförande institut kan själva
rätta uppenbara felaktigheter, och VPC har möjlighet att överpröva gjorda regi-
streringar.

Insyns- och sekretessfrågor behandlas i 5 kap aktiekontolagen. De har varit fö-
remål för åtskillig diskussion men lämnas här åt sidan. Det följande 6 kap om re-
gistreringens rättsverkningar kommer att bli huvudföremålet för den fortsatta ge-
nomgången. Skadeståndsskyldighet för VPC med anledning av felaktiga register-
åtgärder är i 7 kap uppdelad i en strikt del för skada som lett till tredje mans
godtrosförvärv, medan hanteringsfel skall ersättas enligt regler, som motsvarar
nya köplagens kontrollansvar. Förvaltarregistreringen innebär inga påtagliga skill-
nader mot dagens system, 8 kap. I 9 kap regleras förfarandet med de värdepap-
per, främst ensidiga skuldförbindelser, som inte obligatoriskt skall inmanas i VP-
systemet. Slutligen ägnas 10 kap åt en nyskapad rådgivande skiljenämnd, aktie-
kontonämnden. - Vissa övergångsbestämmelserna har meddelats i särskild lag.13

Sist några notiser om den praktiska hanteringen av en kontoregistrerad aktie.
Avslutsdagen görs anteckningar i den dagliga journalen om kunders överlåtelser

11 Även här finns ett färskt statligt betänkande, kreditmarknadskommitténs SOU
1988:29.

12 Den fortsatta beskrivningen följer i stort kapitelindelningen i AKL, varför jag inte
tynger framställningen med detaljerade laghänvisningar.

13 SFS 1989:828. Se härtill Muncks särskilda utredning, prop 1988/89:152 bilaga 1.
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och förvärv, identifikationsmässigt sammanförda under varje agerande kommis-
sionärs namn. Något kontinuerligt införande, som måhända förespeglat konstruk-
törerna, synes ej bli fallet. I stället kommer varje kommissionär efter börsdagens
slut, förmodligen först nästa morgon, att sammanställa de transaktioner han varit
inblandad i och rapportera dem klump vis. Härvid uppger han antal aktier av spe-
cificerat slag i visst avstämningsbolag, kurs, affärsdag, eget namn och kunden.
Skulle överlåtelsen eller förvärvet fördela sig på flera motkommissionärer skall en
rapport ske för varje sådan transaktion. När motsidan betraktar den dagliga jour-
nalen, är endast kommissionären, icke huvudmannen, synbar.

På likviddagen fullföljs ärendet med likvidutväxling genom riksbanksclearing-
en. Dagen före har VPC räknat ut varje fondkommissionärs nettolikvid. För att
säkerställa att tillräcklig nettolikvid genast kan erläggas, skall de kontoförande in-
stitut, som inte i egenskap av banker själva deltar i riksbanksclearingen, presente-
ra en stående och tillträcklig garanti. Enligt finansdepartementets modell ställs
garantin av en likvidbank, som har dragningsrätt i riksbanken och varigenom be-
talningsströmmarna kanaliseras. Vid tillfälligt ökade volymer kan det kontoföran-
de institutet bli skyldigt att ställa tilläggsgaranti. Det åligger bankinspektionen att
godkänna garanti eller likvärdig säkerhet. All likvidutväxling skall alltså ske via
likvidbankernas deltagande i clearingen, och dagens bruk med postväxlar kan
därför avskaffas.14 Konstruktionen är tänkt att utom vid kommissionärs faktiska
obestånd säkra det nya systemet mot omräkning av likvidunderlaget som en följd
av att viss kommissionär inte kan prestera. Sådan backning förefaller inte helt
ovanlig i nuvarande system, ett förhållande som utsatts för särskild kritik av ut-
ländska iakttagare.

När likvidutväxlingen verkställts, rapporterar riksbanken till VPC, som hand-
har likvidkontrollen i dess olika steg. Ärendet är därmed avslutat, vilket får till
följd registrering på varje säljares och köpares aktiekonto. Det beräknas, att den
nuvarande femdagarshanteringen skall kunna förkortas till tre dagar.

2.3 VP-systemets omfattning
VP-systemet är avsett att främst reglera handel och innehav av aktier. Härjäm-

te har i systemet intagits olika former av emissionsbevis, konvertibla skuldebrev,
vinstandelsbevis och liknande skuldförbindelser, som är ett slags förstadium till
aktier, samt industri- och bankobligationer, 1:2, 9:1 aktiekontolagen. Gemensamt
för dessa rättigheter är att de redan regleras i 3, 4 och 5 kap aktiebolagslagen eller
tydligt kan hänföras till skuldebrevslagens regelverk. För ensidiga skuldförbindel-

14 Finansministerns yttrande i prop 1988/89:152 s 156 ff.
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ser samt för konvertibler och optionsrätter enligt 5 kap aktiebolagslagen har det
emitterande bolaget frihet att välja anslutning till VP-systemet. För aktier och öv-
riga rättigheter, främst gängse fond- och nyemmissioner, är anslutningen tvingan-
de.

Längre än så ville lagstiftaren denna gång inte sträcka sig på ett undantag när.15

Eftersom gällande regler alltjämt stadgar, att utländska aktier inte får ägas direkt
utan måste förvaltas av svensk bank, har VPC-systemet utvecklat särskilda ut-
ländska depåbevis för att underlätta handeln. Även dessa kan på begäran införas
i VP-systemet. Utanför faller däremot inte bara den av OM drivna derivat-
marknaden utan även av VPC handhavda inköpsrätter och köpoptioner.

Motiveringen, att de från VP-systemet uteslutna rättigheterna inte är civilrätts-
ligt lagreglerade, framstår inte som särdeles stark. Som snart skall visas, är åtskil-
liga frågor inom såväl gällande som ny värdepappershantering långt ifrån klarlag-
da i lag. Departementet hade å andra sidan inte tid att avvakta utvärderingen av
det just avslutade utredningsarbetet kring options- och penningmarknaderna. Det
må möjligen vara, att den nuvarande handeln ännu inte är så omfattande med de
explicit uteslutna instrumenten, av VPC administrerade inköpsrätter och köpop-
tioner. Som vi sett av den accelererande utvecklingen under 1980-talet, kan ett så-
dant tillstånd snabbt ändras och marknaden dessutom skapa hittills hos oss inte
brukade värdepapper.

Förarbetena andas dock en positiv inställning till en framtida utvidgning av VP-
hanteringen. Det förefaller dessutom naturligt att söka en bättre samordning inte
bara med derivatmarknaden på OM utan även med den av PmC organiserade
penningmarknaden, vars likheter med aktiekontolagens system är påfallande.
Förhoppningsvis kommer så att ske inom loppet av några år.

3. Sakrättsliga frågor

Enligt hittills gällande rätt har aktiebrev, både de av åldrigt slag och de moder-
na VPC-handlingarna, varit sakrättsligt jämställda med löpande skuldebrev enligt
skuldebrevslagen. Besittningen har således varit det sakrättliga momentet, och be-
sittningsövergången har fullbordat förvärvet eller pantsättningen. Denna ordning
är för de papperslösa aktierna ersatt av det sakrättsliga momentet registrering, el-
ler exaktare sådan anteckningen i den dagliga journalen som fullföljs genom regi-
strering på aktiekonto.

I det följande ges först en allmän introduktion med vissa förutsättningar för det

15 Prop 1987/88:108 s 10 ff, 22 f; prop 1988/89:152 s 76 f; bet 1989/90:LU5 s 8 f.
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fortsatta resonerandet, 3.1. Därnäst lämnas ett åskådningsexempel, 3.2, varefter
betraktas de sedvanliga tredjemanskonflikterna borgenärsskydd, 3.3, samt dub-
belförfogande och exstinktionsförvärv, 3.4. Under 3.5 kommer mina slutsatser
och reformförslag, varpå jag nämner några ytterligare sakrättsfrågor, 3.6.

3.1 Allmän introduktion
I förstone kan det nya systemet synas vara en stor förändring. Åtskilliga för-

hållanden i det praktiska hanterandet av aktier har emellertid redan gjort, att den
hittillsvarande anknytningen till själva handlingen och dess traderande är helt
otidsenlig och föga verklighetsanknuten. Kommer registreringen enligt aktiekon-
tolagen att befordra säkerhet och klarhet vid uppkommande tredjemanskonflik-
ter?

Det sakrättsliga regelverk, som uppförts i 6 kap aktiekontolagen, har hämtat
förebilder från skuldebrevslagen och från registerförfaranden i sjölagen och jor-
dabalken. Grundtanken är att förvärvets registrering ger de sakrättsliga effekter-
na. Den kan måhända vara lämplig i pantsättningssammanhang och vid över-
låtelser direkt mellan köpare och säljare. När den normala fondkommissions-
handeln kommer in i bilden, förefaller inte heller aktiekontolagen ge
beaktansvärd hjälp ur praktikens snårigheter.

Förvärvarens sakrättsliga skydd mot överlåtarens borgenärer och mot rätt äga-
re på överlåtarsidan samt i en tvesalusituaton ses i 6 kap aktiekontolagen med in-
dividualiserande ögon. Reglerna tycks förutsätta, att det går att följa en akties
gång från överlåtare till förvärvare. Byt ut besittningstagande mot registrering i 14
och 22 §§ skuldebrevslagen, och förlagan är klart synbar. Det är som om inget
hänt på ett halvsekel. Detta sakrättsliga idébygge tål knappast konfrontation med
verkligheten.

Orsaken till mitt stränga omdöme är det enkla förhållandet, att det i börshan-
deln inte förekommer någon beaktansvärd koppling mellan en säljare och en kö-
pare av en aktie. Säljkommissionärerna släpper varje dag ut en fungibel mängd
aktier på marknaden. Denna aktiestock förvärvas genom SAX-systemets förmed-
ling av ett anonymt kollektiv köpkommissionärer. En vanligtvis opersonlig ma-
skinpark svarar dels i själva avslutsögonblicket, dels i efterhand vid den slutliga
tilldelningen för att sälj- och köpsidorna paras ihop. Till yttermera visso står det
en köpkommissionär fritt att dela ut en börsdags förvärv till sina huvudmän utan
beaktande av de förvärvade aktiernas ursprung, om det över huvud taget kan spå-
ras.

På avslutsdagens eftermiddag eller närmast påföljande morgon görs visserligen
anteckningar i den dagliga journalen om kunders överlåtelser och förvärv, identi-

23 Nordisk juristmøde
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fikationsmässigt sammanförda under varje agerande kommissionärs namn. Men
motsidan har i den dagliga journalen ingen möjlighet att få reda på vem köparen
eller säljaren är. Endast kommissionarens namn är synbart. På likviddagen full-
följs ärendet med registrering på varje säljares och köpares aktiekonto. Sakrätts-
lig verkan uppkommer slutligt i och med denna registreringsfullföljd:

6:5 AKL: "Rättsverkan av en registrering enligt 2-4 §§ (avser borgenärsskydd, tvesaluföret-
räde och exstinktionsförvärv) inträder då förvärvet registreras genom anteckning i den dag-
liga journalen, under förutsättning att förvärvet därefter även registreras genom anteckning
på aktiekonto."

Detta centrala sakrättsstadgande utgår primärt från registrering på förvärvarens,
inte överlåtarens, konto. Det kan dessutom inte vara inriktat på registrering en-
bart av kommissionarens förvärv. Kommissionären inflyter visserligen tillsam-
mans med köparen/huvudmannen i den dagliga journalen, men såvitt jag förstått
systemet är det inte avsikten, att kommissionaren i nästa steg skall figurera även
på huvudmannens aktiekonto. Enbart kommissionarens registrering kan alltså
aldrig skapa sådana fulla sakrättsverkningar, som eventuellt skulle komma hu-
vudmannen till godo.

Vidare är inte entydigt klarlagt, vilka förhållanden som kan hindra registre-
ringsfullföljden. Att tvåstegsmodellen valts med utgångspunkt i att säkra likvidru-
tinerna, säger inget om att även här aktuella tredjemanskonkurrenser skall kunna
stoppa kontoregistreringen, sedan väl anteckning gjorts i den dagliga journalen.
En mera genomtänkt utformning av den nyss citerade paragrafen hade befriat bå-
de mig och läsarna från mycket av den fortsatta diskussionen. Förarbetena ger in-
gen vägledning, ett förhållande som jag från rättskällesynpunkt i och för sig inte
beklagar.16

3.2 Ett åskådningsexempel
En säljkommissionär har från tio säljare lagt in säljorder om tillhopa 10 000 ak-

tier i visst bolag. Dessa förvärvas av en köpkommissionär i ett avslut för tio köpa-
res räkning. (Jag avstår från den ytterligare komplikation, som uppstår i det an-
tagligen vanligare fallet att de 10 000 aktierna köps av flera kommissionärer.) På
likviddagen visar det sig, att en av säljarna utsatts för utmätning, en har gjort sig
skyldig till dubbelförfogande och en var inte rätt ägare. Säg att dessa tre "filurer"
överlåtit 100 aktier var. De återstående 9 700 aktierna kan på likviddagen avregi-
streras på huvudmännens aktiekonton. På köparsidan uppkommer frågan, vem
som skall stå risken för de 300 angripna aktierna. Det går nämligen inte att bland
de tio köparna utpeka en eller flera, som förvärvat just dessa aktier.

16 P-rapporten s 108 ff, 166 ff; prop 1988/89:152 s 77 f, 110 ff.
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Teoretiskt kan på likviddagen bristen leda till flera tänkbara situationer för ex-
emplets tio köpare. En är att hela transaktionen stoppas för närmare utredning av
det inträffade. Ingen av köparna får således ett förvärv registrerat på sitt aktie-
konto, trots att endast en bråkdel av aktierna inte kunde överföras. Hur och när
saken upplöses, kan vi lämna därhän. En annan möjlighet är att köpkommissio-
nären själv träder in och täcker de uteblivna aktierna. Det praktiska tillväga-
gångssättet är emellertid ett tredje. Jag behandlar det, innan jag i följande avsnitt
gör ett försök att lösa konflikten med hjälp av reglerna i 6 kap aktiekontolagen.

Bilden av de aktuella rutinerna vid leveransbrist måste kompletteras med upp-
lysningen, att marknaden inte accepterar partiella fullföljder av gjorda avslut. Si-
tuationen är nämligen i dag, enligt papperssystemet, inte så ovanlig och inträffar
oftast i fall utan anknytning till sakrättsliga tredjemanskonflikter. När säljkom-
missionären lägger ut order har han nämligen inte alltid tillgång till säljarens
aktiebrev. Uppdraget lämnas i stället muntligt eller på telefax från säljare, som
han är van att samarbete med. Fram till matchningen kan det vara svårt, särskilt
om säljaren är en utlänning, att få handlingen fysiskt levererad til.1 VPC. Bristen
brukar lösas genom att sälj kommissionaren ur eget lager fyller på vad som felas.
Han förlitar sig på att huvudmannen slutligen levererar brevet och kräver denne
på ersättning för de eventuella kostnader förfarandet medfört. Sådana fördröj-
ningar beroende på själva pappershanteringen behöver säljkommissionären knap-
past riskera i VP-systemet. Men kvar står uteblivna leveranser på grund av kon-
kurrerande anspråk på samma aktie.

Härvidlag kan man tänka sig, att säljkommissionären agerar på samma sätt.
Han fyller själv på exemplets 300 icke överförbara aktier. Detta låter sig göra, om
kommissionaren har rätt att framför övriga intressenter på säljarsidan tillgodogö-
ra sig den influtna likviden. Det torde kommissionären ha, eftersom han i den
uppkomna situationen sålt aktier ur eget lager eller aktier som han förvärvat för
just detta utfyllnadsändamål. Kommissionären får dock genom självinträdet stå
risken för att kursen stigit och att han därför måste köpa aktien för högre pris än
den inflytande likviden; dessutom går han miste om courtaget Särskilt i fallet att
säljaren blev insolvent, torde hans skadeståndsfordran vara värdelös.

Står kommissionären helt osäkrad inför dessa händelser? Nej, han har enligt
kommissionslagen legal panträtt i den för försäljning överlämnade egendomen.
Här gäller det alltså för kommissionären att alltid låta registrera panträtt enligt
nyinförda 31 § 2 st kommissionslagen.17 Att panträtten gäller i den mot aktierna

17 Vid lösörekommission uppkommer panträtten genom kommissionarens besittnings-
tagande. Det kan synas följdriktigt, att här i stället kräva registrering. Marknaden torde lätt
anpassa sig till denna åtgärd. Samma registerkrav gäller även för att ge köpkommissionären
panträtt gentemot sin huvudman, 36 § KommL.
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svarande köpeskillingsfordringen kan i sig inte betvivlas. En komplikation upp-
står dock om det i affären på motsidan skulle finnas flera köpkommissionärer.
Fordringen på köpeskilling för de aktuella aktierna är då ännu inte individualise-
rad mot någon enskild av dessa, än mindre mot viss angiven huvudman på köpar-
sidan.

3.3 Förvärvarens skydd mot överlåtarens borgenärer
Som tidigare angivits löser 6 kap aktiekontolagen de aktualiserade sakrätts-

konflikterna genom en huvudprincip om att förvärvet skall vara antecknat i den
dagliga journalen och att denna anteckning skall ha fullföljts genom en regi-
strering på förvärvarens aktiekonto. Denna lösning är inte välmotiverad eller ens
möjlig att tillämpa, när det gäller sedvanlig omsättning av aktier via kommissio-
närer. Allmänna sakrättsliga regler vid kommissionstransaktioner måste träda i
stället.18 De kan i sig tyckas komplicerade, men svårigheterna minskas inte av att
vi här dessutom stöter på det i sakrätten grundläggande individualiseringskravet
eller specialitetsprincipen.19

Först behandlas alltså säljande aktieägares borgenärer och deras konkurrens
med en köpare. För att borgenärerna skall få tillgång till aktierna, fordars att des-
sa alltjämt är individualiserade. Som jag ser det, har individualiseringen av de i
exemplet överlåtna 10 000 aktierna upphört i och med avslut. När SAX-systemet
kombinerat sälj- och köpkommissionärer har, om inte förr,20 en sådan samman-
blandning ägt rum, att hela den utbjudna posten i exemplet måste anses ha över-
gått på köpkommissionären för dennes huvudmäns räkning. De 100 utmätta akti-
erna kan från köpsidan inte urskiljas ur den totala mängden. För ägaren av akti-
erna, säljaren, har hans individualiserade äganderätt ersatts av en fordringsrätt
avseende köpeskillingen. Denna fordran är primärt riktad mot köpkommissionä-
ren.21 Härav följer, att en reell konkurrens mellan köparsidan och säljarens borge-
närer inte kan uppstå, såvitt avser själva aktierna. En utmätning eller ett konkurs-
utbrott skall därför inte påverka köparens rätt att i slutvändan erhålla re-

18 En mångsidig utredning av sakrättsliga spörsmål vid kommission ger kommissions-
lagskommitténs under Håstads ordförandeskap avgivna betänkande SOU 1988:63.

19 Om individualiseringsfrågor, se Göranson, Traditionsprincipen kap 16, för här aktuel-
la frågor särsk s 509 ff och det i sammanhanget omdiskuterade NJA 1910 s 216\ Hastad, Sak-
rätt s 137 ff, 254 ff och Fskr Hessler s 309 ff; SOU 1988:63 s 142 ff; Hessler, Fskr Welamson
s 241 ff, alla med talrika vidarehänvisningar; Lindskog JT 1989-90 s 217 med färre d:o.

20 Strängt taget sker sammanblandningen kanske redan, när säljkommissionären i sy-
stemet lägger in sin säljorder avseende de tio huvudmännens poster.

21 Se 56 § KommL, som utesluter direktkrav mot motkommissionärens huvudman/ hu-
vudmän; huvudmannasidan "individualiseras"för övrigt först vid VPC:s senare matchning
mellan köp- och säljuppdrag.
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gistre ring av sitt förvärv. Ty förvärvet är, åter igen, inte direktanknutet till trans-
aktionens säljled.

Mot detta resonemang med upphörd individualisering kan invändningar resas.
Ingen registreringsåtgärd alls har ännu vidtagits, vilket innebär att aktierna kan
sägas alltjämt vara identifierbara som överlåtarens. De står kvar på hans aktie-
konto. Jag har emellertid valt att betrakta förfarandet från förvärvarsidan och
lägga avgörande vikt vid vad köpkommissionären kan iakttaga. För honom är
denna identifikation osynlig, eftersom han vid avslut inte ens vet vem säljkommis-
sionären är. Hade vi rört oss med mer eller mindre fungibelt lösöre, kanske saken
ställt sig annorlunda. Jag förpassar ett konstruerat lösöreexempel till en not.22

Men här har vi i stället att göra med poster i ett eller snarare två datorsystem,
SAX och VP.23 Det är minst sagt rimligt, att för sådana fall inte nödvändigtvis tö-
ja ut analogier från lösöresakrättens domäner.

En viss självständighet bör alltså förlänas åt situationer som bygger på datare-
gistrering. Jag vill här särskilt peka på att även SAX-hanteringen är en regi-
streringsåtgärd, som bringar klarhet och reda samt motverkar skentransaktioner.
Alla dessa ändamålsskäl för att i tredjemanskonflikter lägga vikt vid fysiska för-
hållanden och denuntiation har sin motsvarighet i den dokumentation, som han-
delssystemet innefattar. Det har därvid ingen självständig betydelse, att det inte
är just den registreringen, som lagstiftaren i aktiekontolagen tagit till utgångs-
punkt för sakrättskonfliktens upplösning.

Kvar står det svårforcerade förhållandet, att aktiekontolagen explicit har knutit
den sakrättsliga verkan till förvärvets registrering. Och vid det tillfälle jag har valt
att skydda förvärvarens rätt till slutlig aktieleverans, avslutet i SAX, har inte ens
anteckning skett i den dagliga journalen, än mindre på hans aktiekonto. För-
dröjningen av anteckning i den dagliga journalen har anförts bero på praktikabili-
tetsskäl och står inte väl med kravet i 4:4 aktiekontolagen att registreringsåtgärd
skall vidtas genast. Kontoregistreringen i sin tur uppskjuts av det skälet, att lik-
vidfrågorna då skall vara lösta. Dessa kopplingar har emellertid inget med lös-

22 Antag att en yngling samlar ihop tidningar i en trappuppgång och sedan på gatan
överlåter dem till en representant för Returpappercentralen. I det ögonblicket kan det sägas
råda ett slags sambesittning mellan den tidningssamlande kommissionären och förvärvaren.
Om kronofogden just då skulle dyka upp och vilja mäta en gäldenärs tidningar - vi får bort-
se från det bristande förmögenhetsvärdet - skulle visserligen denne gäldenär själv kunna
identifiera sina avhända ägodelar, antingen genom att de ligger i särskilt märkta kassar eller
genom att han har gjort anteckningar eller klipp i vissa tidningar. För förvärvaren är varje
sådant särskiljande omöjligt. Eventuella adressetiketter hade varit en tydlig indentifikation,
men i aktiefallet är det just sådana individuella markeringar som saknas. - En viss parallell
tycker jag mig finna till det omdiskuterade NJA 1976 s 251, som jag till skillnad från flertalet
övriga kommentatorer funnit välavvägt, se Traditionsprincipen s 508 f med hänvisningar.

23 Jfr Hessler, Fskr Welamson s 241 ff.
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ningen av sakrättsliga konflikter att göra. Jag återkommer snart till hur borge-
närsskyddet på kommissionsrättslig grund också synes inträda på det av mig nyss
förordade "tidiga" stadiet. Ett lagstiftningsmässigt klargörande av denna mera
tilltalande sakrättslig lösning påfordras i ett senare avsnitt 3.5.

I praktiken kan den lanserade tanken, att säljarborgenärerna inte kan lägga be-
slag på överlåtna aktier efter avslut i SAX-systemet, få negativ verkan för dem
främst om aktierna stigit kraftigt under de dagar som gått mellan avslut och kö-
peskillingsleverans. Det torde vara en risk, som borgenärerna har att bära. Men
de kan också under vissa förutsättningar bli tvungna att konkurrera med legal
panträtt för de inblandade kommissionärerna. Det kan dock i sammanhanget till-
läggas, att den individualiserade aktien inte omfattas av upplåtet företagshypotek
och att därför inte heller köpeskillingsfordringen bör vara föremål för särskild
förmånsrätt. Betraktat från köpsidan är i sin tur den sakrättsliga konflikten be-
svärande endast vid förskottsbetalning och kursfluktuationer.

Man kan vidare fråga, huruvida en aktieutmätning, som anmäls mellan avslut
och slutlig införing på aktiekonto, grundar förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättsla-
gen i köpeskillingsfordringen. Mot det talar, att aktien enligt det tidigare resone-
manget inte längre är individualiserad hos gäldenären efter avslut och att ut-
mätningen redan då rätteligen borde ha inriktats på en ideell andel i köpeskil-
lingsfordringen mot köpkommissionären. Men det förhållandet är okänt för
kronofogden, i vart fall innan den dagliga journalen samma kväll eller följande
morgon får rapport om transaktionen. Denna ofullkomlighet i kopplingen mellan
SAX- och VP-systemen, bör, om inte annat av ordnings- och enkelhetsskäl, räk-
nas säljarens fordringsägare till godo. Utmätningen skulle alltså inte behöva göras
om, sedan det uppdagats att avslut redan skett.24

Fråga är i de uppkommande lägena, hur VP-systemet självt har avsett att gå till
väga med inkommande uppgifter om insolvens på säljarsidan. Tanken är att så-
dan anmälan sker direkt till VPC, inte till kontoförande institut, för anteckning i
dagliga journalen och på aktiekonto. Antag att kronofogdar och tingsrätter, som
hittills använt postala underrättelser, inom en snar framtid skulle övergå till att
sända meddelandena på telefax. Det kan då mycket väl hända, att den dagliga
journalen och kontot får en anteckning om utmätning, betalningssäkring eller
konkurs, innan det före den åtgärden skedda avslutet hunnit antecknas i jour-
nalen. Kommer försäljningsanteckningen då automatiskt att förhindras eller står
två konkurrerande uppgifter i journalen?

24 En måhända blott skenbar konflikt ligger i att 4:30 st 4 UB, tillagt genom SFS
1989:842, uttryckligen stadgar, att förmånsrätt vid aktieutmätning inträder i och med ut-
mätningens registrering på konto; vid fordringsutmätning inträder däremot förmånsrätten i
och med beslutet.
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Och hur kommer systemet att fungera, om det exekutiva beslutet fattats efter
försäljningens anteckning i journalen men före den tre dagar senare avsedda regi-
streringen på kontot? De sakrättsliga reglerna i 6 kap aktiekontolagen tyder på
att försäljningsanteckningen skall vika så länge den inte fullföljts med kontore-
gistrering. Men aktierna finns ju trots bristande registreringsfullföljd inte kvar och
är alltså enligt min mening inte tillgängliga för säljarborgenärerna. Klarläggande
rutiner måste utarbetas, innan VP-systemet får en bredare anslutning. Vore en
koppling mellan SAX och avstämningsregistret en alltför djärv åtgärd? Datoriskt
förefaller det lätt att ordna, och min reformidé i avsnitt 3.5 nedan bygger på en
sådan lösning.25

Det är till yttermera visso oklart, om fullföljden av anteckningen i den dagliga
journalen genom registrering på konto skall hindras av konkurrerande anspråk,
som framställs mellan de två tillfällena. Vad jag sett, saknar lag och förarbeten
preciseringar av uttryckssättet i 4:5 aktiekontolagen, att fullföljd skall ske "sedan
samtliga villkor för registrering har uppfyllts". Klart är att huvudsyftet är säker-
ställande av likvidrutinerna, men tar stadgandet bara sikte på betalning? Att en
utmätning eller konkurs inträffat innebär i vart fall inget ouppfyllt villkor. Sam-
tidigt går det inte att både ha kvar en utmätningsanteckning beträffande 100 akti-
er på säljarens konto och en motsvarande ökning av aktieinnehavet hos någon av
köpkommissionärens uppdragsgivare eller hos dem alla proportionellt. Det skulle
ju innebära att bolagets aktiestock utökats med 100 andelar. Jag övergår nu till att
betrakta konflikten mellan säljarborgenärer och förvärvssidan från kommissions-
rättslig utgångspunkt. För fall av aktieöverlåtelse i det pappersbaserade VPC-
systemet har frågan diskuterats i litteraturen. En lösning, som fått flera anhänga-
re,26 utgår från att betrakta säljkommissionären som en fristående tredje man, de-
positarie, med aktierna i sin besittning. Denuntiation som sakrättsligt moment
kunde därför utnyttjas. När säljkommissionären sluter avtal med en köpkommis-
sionär, blir han automatiskt "självdenuntierad" om förfogandet. Borgenärsskyd-
det skulle således uppkomma i och med avtalsslutet. Inget förefaller hindra att
samma tankegång tillämpas på papperslösa förfaranden.27 Som synes överens-
stämmer den nu relaterade lösningen i praktiken med den av mig nyss framförda,
grundad på individualiseringsskäl.

25 För tydlighets skull vill jag bara tillägga, att de hittills förda resonemangen bygger på
tanken, att det efter avslut i SAX-systemet inte står kommissionärerna fritt att efter eget
skön backa affären.

26 Fullt utbildad möter teorin först hos Walin, Separationsrätt s 31 f och har därefter
upptagits av bl a Hastad s 195 f; Rodhe s 211 not 30; Sjöberg SvJT 1986 s 386 f; SOU 1988:63
s 144. Jfr av annan och mindre klart idémässigt grundad mening Flodhammar, SvJT 1986 s
31 f.
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Mellanmanslösningen är emellertid behäftad med vissa svagheter. Det är inte
alltid som säljkommissionären har aktiebreven i sin besittning vid avslutet. Den
svårigheten kan vi emellertid bortse från i det kontobaserade systemet. Ett annat
problem är kravet på uttrycklighet i denuntiationen. Ett meddelande skall riktas
till besittaren om att förfogande skett. Det räcker enligt NJA 1962 s 49 inte med
att depositarien är i ond tro. Även om min prejudikatsyn i sakrättsfrågor kanske
är strängare än de flestas, är också jag böjd att i det aktuella fallet bortse från att
det saknas ett separat meddelande, en fristående denuntiation.

Den stora osäkerheten i denuntiationsmodellen ligger i påståendet att kommis-
sionären är en självständig eller fristående aktör, lik en depositarie. Vad finns det
för stöd? Ett vanligt ombud intar inte en sådan ställning. Och hur skiljer sig en
kommissionär från ett ombud i det hänseendet? Att han sluter avtal i eget namn
är en indikation, men är den utslagsgivande? Kommissionären är lika bunden av
givna säljinstruktioner som ett ombud hade varit. Ett säljuppdrag innefattar ingen
självständig förvaltning eller förvaring, exempelvis skyldighet att omhänderta ut-
delning och bevaka emissioner. Klassificeringen som självständig kan därför tyc-
kas skönsmässigt gjord.

För egen del har jag i annat sammanhang förordat en lösning, som går förbi
den bestående osäkerheten om hur gränsen skall dras mellan självständig och
osjälvständig mellanman.28 Kommissionären betraktas där för säkerhets skull som
osjälvständig besittare; den självständiga besittningen finns kvar hos kommitten-
ten. I och med att säljuppdraget fullgjorts, dvs vid avslut, skils kommittenten
omedelbart från sin besittning, som dittills var kanaliserad via kommissionären.
Kommissionarens kvarvarande redovisningsplikt har i sig inget samband med
själva besittningen till aktierna utan riktar sig mot inkassering av köpeskillingen. I
stället kommer kommissionären, såvitt aktierna angår, att agera för köparens
räkning med skyldighet att sedermera leverera dem. Medelbart har alltså köparen
i avslutsögonblicket kommit i besittning av aktierna.29 Denuntiationsanalogier
blir alltså obehövliga.

Jag vill nu hävda, att denna principiella lösning kan tilllämpas även på de pap-
perslösa aktierna i VP-systemet, oavsett att vi i Sverige inte gärna talar om be-

27 Att registrering ersatt besittning som sakrättsligt moment blir inte utslagsgivande,
trots att det aldrig blir aktuellt att kommissionären blir registrerad på konto som innehavare
av aktierna. För den som kräver någon form av parallell till besittningen kan till nöds anför-
as, att kommissionären som kontoförande institut disponerar över registreringsapparaturen.

28 Göranson, Traditionsprincipen s 464 f; lösningen har synbarligen inte vunnit genklang
eller ens diskussion i efterföljande doktrin, men den presenteras i ett sammanhang som
eventuella läsare nog skummat som föga engagerande begreppsjurisprudens.

29 Det är alltså inte fråga om konstruktion av ett constitutum possessorium, hos oss inte
erkänt som sakrättsmoment, eftersom säljaren själv inte längre är i besittning av aktierna.
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sittning till rättigheter. Som nyss anmärktes i en not, kan kommissionarens hand-
havande av registreringsmaskineriet framföras som en, enligt min mening dock
obehövlig, parallell till besittning.

De nu förda kommissionsrättsresonemangen leder, hur än den juridiska kon-
struktionen modelleras, intressant nog till samma resultat som den tidigare dis-
kussionen om individualiseringskravet. Överlåtarborgenärernas rätt att få tillgång
till aktierna som sådana upphör i och med avslut via kommissionär.

Reglerna om borgenärsskydd i 6 kap aktiekontolagen synes således direkt til-
lämpliga endast vid privata direktaffärer mellan köpare och säljare samt, inte
oviktigt, vid pantsättning.30 Även vid pantsättning kan emellertid svårlösta in-
dividualiseringsproblem uppstå då det gäller förfoganden över innehållet i aktie-
depåer, särskilt om de hör till den fjärdedel av aktiestocken som är förvaltarre-
gistrerad. Å andra sidan kan det nya systemets enklare rutiner medföra klarläg-
ganden och bättre överskådlighet än den nuvarande ordningen. Jag skall bara
kort exemplifiera ur den diskussion som förts i frågan.31

Antag att pantsättaren äger 5 000 aktier av samma slag. De förvaras av tredje
man utan förvaltarregistrering. Ägaren vill pantsätta antingen 1 000 av dessa eller
så många som vid varje tidpunkt täcker pantgälden. I övrigt vill han fritt förfoga
över de icke pantsatta aktierna. Om ytterligare individualiseringsåtgärder inte
vidtas, anser jag, att båda förfarandena strider mot i svensk praxis upptällt in-
dividualiseringskrav. Giltig panträtt uppkommer således inte. Hastad menar på i
sig mycket goda ändamålsskäl, att panträtt uppstår och bibehålls i det förra,
mängdbestämda, fallet utan särskilt avskiljande inom depån. Registersystemet in-
nebär en förenklande lösning. En registrering av de 1 000 aktierna som pantsatta
innebär en fullgod individualisering, och panträtten fullbordas, när denna an-
teckning införs på panthavarens konto.32 En försvårande pappers- och förvarings-
hantering undviks.

Den blott till värde bestämda och således flytande aktiemängden blir däremot

30 De interna affärerna, då samme kommissionär företräder både köpare och säljare,
förutsätts däremot enligt princippropositionen följa det vanliga likvidsystemets tre- dagar-
scykel.

31 Hastad har i Sakrätt s 254 ff och utförligare i Fskr Hessler s 309 ff, särsk s 323 ff, in-
gående diskuterat hithörande frågor. Från praktisk synpunkt har jag inget emot att ansluta
mig till hans uttunning av individualiseringskravet vid pantsättning inom ramen för en större
depå. Jag anser dock alltjämt, att Håstads uppfattning i vissa stycken är oförenlig med rätts-
fallet NJA 1910 s 216, diskuterat av mig i Traditionsprincipen s 510 ff. Av rättskällehänsyn
vill jag därför mena, att svensk rätt ännu uppställer ett mycket strängt individualiserings-
krav. Lindskog synes ansluta sig till Håstads "borttolkning" av NJA 1910 s 216, JT 1989-90 s
220 not 43. Rodhe har intagit en strängare attityd, s 437.

Jag utgår från att anteckning sker samtidigt på pantsättarens konto. Eljest skulle lag-
regleringen vara ett intressant bidrag till frågan, huruvida rådighetsavskärande eller besittn-
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inte tydligare individualiserad, om inte särskilda registreringsrutiner införs; Has-
tad godtar ej sådan pantsättning som sakrättsligt giltig inom dagens papperssy-
stem. Datatekniskt skulle problemet lätt kunna lösas genom att det varje dag görs
automatiska omregistreringar på pantsättarens och panthavarens konton i rela-
tion till börsens slutkurser. För det fall nuvarande ordning bibehålls, att det av
bankerna fastställda pantvärdet på börspapperen inte fluktuerar dagligen, be-
höver omregistreringar ske endast när pantvärdet ändras. Jag anser nämligen, att
pantsättarens rådighet över övervärdet utgör en mindre fara för panträtten än en
bristfällig individualisering. Skulle det visa sig, att aktievärdet hos det pantsatta
sjunkit och panten därigenom urholkats, är det snarast en följd av säkerhets-
havarens oförsiktiga riskavvägning. Han löper för övrigt samma risk beträffande
exempelvis underlaget för ett företagshypotek, varför inga principiella stötestenar
borde ligga i vägen, även om gällande svensk rätt nog ser annorlunda på saken
(jfr dock NJA 1987 s 105 och HD 28 nov 1989, sö 580, 581).

För förvaltar registrerade aktier bibehålls nuvarande ordning att anmälan till
förvaltaren om pantsättning är sakrättsmoment utan registerinblandning. Det kan
ifrågasättas om den ordningen är lämplig. För att förebygga varje osäkerhet vill
jag, med min uppfattning av gällande rätt, rekommendera att förvaltarregistrera-
de aktier ägarregistreras vid pantsättning och att pantsättningen således anteck-
nas på pantsättarens aktiekonto. Dagens för många aktörer angenäma anonymi-
tet går därmed tyvärr förlorad. Åtgärden att ägarregistrera ger dessutom upphov
till transaktionskostnader, som kanske inte är helt försumbara. Västentligt är
dock, att de i vart fall är långt mindre än i dagens pappershantering.

3.4 Dubbelförfoganden och exstinktionsförvärv
Jag skall försöka bli mindre utförlig, när det gäller det två andra klassiska sak-

rättskonflikterna, tvesala (dubbelförfogande) och exstinktivt godtrosförvärv.
Även för dessa situationer har den sakrättsliga effekten anknutits till registrering
av förvärvet med tillägg av krav på god tro hos förvärvaren, 6:3—4 aktiekontola-
gen.

Den dagliga journalforingen är avsedd att ske klumpvis efter börsdagens slut
eller påföljande dags morgon. Här kan tyckas lura en fara att dubbelförfoganden
blir enkla att genomföra. Antag att ägaren ger en kommissionär säljorder, som
också strax utförs genom SAX-systemet; en kontroll på säljarens aktiekonto visar
inga inskränkningar i rådigheten. Någon timma senare går säljaren till en annan
kommissionär och låter pantsätta samma aktier, vilket kan komma att genast re-

ingstagande är det väsentliga momentet för sakrättslig fullbordan. Jag har hittills inte haft
anledning att frångå min ståndpunkt, att rådighetsavskärande inte alltid räcker.
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gistreras i både journal och på konto. När sedan säljkommissionären gör an-
teckning i dagliga journalen, finns redan pantsättningen införd. Har dessutom re-
gistrering på aktiekonto skett, är panträtten sakrättsligt fullbordad. Skulle mot
förmodan panthavaren vara i ond tro, måste den emellertid enligt 6:3 st 2 aktie-
kontolagen uppges i förhållande till aktieköparen. Men vem är aktieköparen?

Antag alltså att en köpkommissionär förvärvat de 10 000 aktierna i ursprungs-
exemplet, avsnitt 3.2 ovan. Av dessa var 100 föremål för tvesala och 100 överlåtna
av en som saknade rätt till dem. Från köparsidan sett är det alltså bara säljkom-
missionären som är synbar.33 Det tycks alltså praktiskt sett inte finnas annat alter-
nativ än att köpkommissionären vid sitt förvärv alltid är i god tro om bakom-
liggande säljares obehöriga dispositioner. Endast i slumpsituationer kan en nor-
mal börsköpare vara i ond tro, när registrering på hans aktiekonto skall äga rum.
För övrigt har i doktrinen ansetts, att i fall av handelskommission endast kommis-
sionärens subjektiva insikt bör vara avgörande.34 Problemet ligger emellertid inte
här utan i det förhållandet, att det regelmässigt blir outrett vem som förvärvat de
aktier, varöver förfogandet var obehörigt.

Hur skall eller bör systemet förfara, om den förste förvärvaren och rätte ägaren
i nyssnämnda fall på något sätt hinner göra anteckning för sig, innan den god-
troende förvärvaren blir registrerad på aktiekonto? Flera kronologiska situatio-
ner är tänkbara, men jag nämner blott ett exempel på dubbelförfogande. Antag
att detta består i först en pantsättning och sedan en samma dag före pantregistre-
ring skedd försäljning. Pantsättningen hinner fullbordas samma dag genom regi-
strering i journal och på konto. Morgonen därpå sammanställer sälj- och köp-
kommissionärerna sina uppgifter för registrering i den dagliga journalen. Vägras
åtgärden för hela aktiemängden i exemplet på den grund att för 100 av säljkom-
missionärens 10 000 aktier finns en konkurrerande anteckning? Eller inflyter an-
teckning om försäljning av 9 900 aktier? Skulle samtliga 10 000 aktier antecknas
som sålda, är det måhända ett systemfel, som i sig grundar strikt ersättnings-
skyldighet för VPC enligt 7:1 aktiekontolagen.

Vad inträffar i detta läge på köparsidan, där kommissionären alltså vill regi-
strera förvärv av 10 000 aktier för tio huvudmäns räkning? Det finns endast 9 900
obelastade att tillgå. Skall någon av köpkommittenterna bli tappande eller skall
bristen fördelas på alla tio, eventuellt proportionellt? Återigen har vi upplys-
ningen, att marknaden inte accepterar delleverans. Men skall då säljkommissio-

33 Det fallet att säljkommissionären handlar oredligt eller utan uppdrag upptas inte här;
förvärvarens goda tro är tillräcklig utan besittningsövergång, 54, 55 §§ KommL, vilket mås-
te antas gälla även här aktuella aktier; se även SOU 1988:63 s 127 ff.

34 Uppfattningen stammar från Hult och har sedan godtagits i doktrinen, se Hastad,
Sakrätt s 68 med hänvisningar. Jfr Hessler, Fskr Welamson s 244 ff.
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nären stå ansvaret och täcka de obehörigt disponerade aktierna ur eget lager? I
vart fall torde han inte hinna få legalpant, eftersom den registreringen förmod-
ligen äger rum samtidigt med säljrapporten och således senare än den nyinförda
konkurrerande anteckningen. En annan variant är förstås att i stället köpkommis-
sionären går in, accepterar den partiella leveransen och håller sina huvudmän
skadeslösa ur eget lager.

Bör inte även dessa fall i stället betraktas på sätt som är likartat med vad som
tidigare förordades beträffande det individualiserade äganderättsanspråkets för-
lust i och med sammanblandningen? Uppriktigt sagt vet jag inte. Registreringen
på den obehörigen disponerande har visserligen inte avförts, men i och med av-
slutet finns i vart fall ett konkurrerande förvärv till en total aktiemassa, vari de
omtvistade aktierna ingår. Att den förfördelade kan sägas ha företräde till köpe-
skillingsfordringen som surrogat framför den obehörigt disponerande, hjälper in-
te alltid fullt ut vid fluktuerande kurser. Och konkurrenten har förvisso ännu inte
vunnit äganderätt till individualiserde aktier. Det gör han i praktiken först vid ett
senare stadium och det ganska slumpmässigt. När den fullbordande aktiekontore-
gistreringen sker, kan det inte utläsas varifrån just dessa aktier härstammar.

Självklart bör även ett aktiekontobaserat system skydda förfördelade parter,
vars rättigheter till vissa aktier utsätts för nu diskuterade obehöriga förfaranden.
Men att knyta detta skydd till godtrosprövning på motsidan, när det gäller normal
kommissionshandel, förefaller vara ett missgrepp. I en riksdagsmotion framställ-
des från sakrättslig synpunkt vissa betänkligheter mot den föreslagna ordningen.35

Utskottsmajoriteten däremot godtog propositionen, främst med hänvisning till
förhållandena inom fastighetsrättens registersystem. Paralleller drogs mellan an-
teckningen i den dagliga journalen och möjligheten att erhålla vilande lagfart.36

Jämförelser med lagfarts- och inteckningsförhållanden är emellertid starkt miss-
visande, eftersom individualiseringen i sådana fall aldrig kommer i fara.

3.5 Slutsatser och egna lösningsförslag
Som vi sett kan aktiekontolagens sakrättsliga reglering innebära en ökad säker-

het i vissa hittills svårbedömda pantsättningsfall och i enstaka transaktioner vid si-
dan av den normala börshandeln. När de gängse förhållandena med kommissio-
närstransaktioner konfronteras med det nya VP-systemet, framstår det som föga
realistiskt och långt ifrån klarläggande. Handeln försiggår oftast med paket av
uppdrag på både sälj- och köpsidan. En svårgenomtränglig sammanblandning
äger rum; överlåtelse och förvärv har inget direkt samband. Den slutliga till-

35 Motion 1988/89:L20 B Fiskesjö m fl (c).
36 Betänkande 1989/90:LU5 s 11 f.
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delningen bestäms slumpmässigt, ett förhållande som ytterligare accentueras re-
dan vid avslut enligt det nya SAX-systemet. För tydlighets skull bör tilläggas, att
redan dagens handel med i och för sig materialiserade VPC-brev har vissa lik-
artade sammanblandningsdrag som gör skuldebrevslagens sakrättsreglering mind-
re lämpad. Handel med förvaltarregistrerade papper sker dessutom i båda sy-
stemen helt anonymt.

Innan jag ger förslag till ett mera säkert sakrättssystem bör kort noteras, att nu
behandlade komplikationer inte torde bli föremål för det ganska stränga kon-
trollansvaret, som grundar skadeståndsskyldighet för VPC och varom stadgas i
7:2-3 aktiekontolagen. De uppkomna oklarheterna har nämligen inte sin grund i
någon felaktighet från VPC:s sida. VPC har emellertid strikt ansvar för den för-
lust, som drabbar förfördelad vid olika former av godtrosförvärv, 7:1 aktiekonto-
lagen.37 Svårigheten ligger också här i att den uppkomna förlusten knutits till att
annan registrerats som ägare eller panthavare. Men när man inte längre vet vem
som registrerats just för de aktier, som utsatts för obehörigt förfarande, blir re-
geln som den står i vart fall föremål för tolkningssvårigheter. Det är lätt att finna
den förfördelade, men det är omöjligt att säga att en viss registrering på för-
värvarsidan föranlett förlusten.

Bristen i VP-systemet, som jag ser den, ligger i det successiva fullbordandet av
sakrättsliga förfoganden och i den tidsutdräkt, som trots allt är avsedd att före-
ligga mellan avslut och anteckning i den dagliga journalen. Systemet skulle bli
förstklassigt, om i stället SAX-systemet kopplades samman med av stämningsregist-
ret. Ett avslut skulle då omedelbart registreras i den dagliga journalen. Denna
måste i sin tur kopplas till innehållet i "huvudregistret", dvs aktiekontona, så att
eventuella äldre rådighetsinskränkningar omedelbart ger utslag, om det görs ett
försök att sälja en sådan aktie. Avslut i SAX skulle då förhindras. Alternativt
kunde den utbjudna bunten i vårt gamla exempel genom automatik sakna de se-
nast diskuterade 200 aktierna (tvesala och bristande förfoganderätt). Posten består
alltså endast av de 9 800 aktier, som är fria från belastningar. De sakrättsliga
verkningarna skulle i ett sådant säkrare system kopplas till just avslutet och den
samtidiga anteckningen i den dagliga journalen. Förvärvande kommissionär och
därmed köparna blir omedelbart ägare, och de förfördelade på säljarsidan för-
lorar sin rätt till aktierna.

7:1 AKL: „Om till följd av 6 kap 3-5 §§ ett förvärv av aktier gäller mot den som ägde
dem eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller, har denne rätt till er-
sättning av VPC för sin skada till följd av förvärvet.

Första stycket tillämpas också, om till följd av 6 kap 6 § en pantsättning av aktier gäller
mot den som äger aktierna eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäl-
ler."
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Fördelen med det skisserade förfarandet är att dubbelförfoganden knappast
blir möjliga. Den som först antecknats i den dagliga journalen blir först be-
rättigad, eftersom varje åtgärd registreras omedelbart när den företas. Skulle ex-
empelvis en pantförvärvare söla med registreringen, får han skylla sig själv om en
försäljning hinner emellan. Konkurrens om första registrering skulle inte bli
slumpartad som nu, när omsättningstransaktionerna kommer in i systemet först
på kvällen eller morgonen därpå.

Något större behov av ett särskilt godtrosrekvisit finns knappast. Även om det
för tydlighets skull vore inriktat på köpkommissionärens subjektiva föreställning-
ar vid avslutet, ger ett godtroskrav ingen beaktansvärd hjälp åt den förfördelade.
Köpkommissionären vet nämligen i SAX-systemet inte vem som är motkommis-
sionär, än mindre vem som är säljare. Den faktiska matchningen råder för övrigt
endast maskinen över, inte aktörerna på börsen. Samtidigt kunde dock sägas, att
ett godtroskrav inte gör större skada och kanske kan bibehållas just för svårtänk-
bara undantagssituationer. I vart fall kunde det lugna en eller annan kritiker av
systemet. Dessutom behövs det naturligtvis vid pantsättning och direkta över-
låtelser utanför börshandeln.

Det kanske vore lämpligt att låta VPC stå ett strikt ansvar även för skador, som
uppkommer i den av mig föreslagna ordningen. Det skulle befordra en allmän
börstrygghet och ett starkt förtroende för systemet. Att VPC därvid skulle ha fö-
reträde till inflytande köpeskilling framför den disponerande framstår som själv-
klart.38 Tydligheten kan tänkas fordra att även en sådan regel lagfästs. Jag har i
det tidigare utgått från att säljkommissionären agerar i god tro. Gör han inte det,
bör VPC kunna regressa fullt ut mot honom på sätt som redan stadgas i 7:5 aktie-
kontolagen.

Samma sakrättsliga verkningar av den omedelbara avslutsregistreringen bör
också tillämpas, när säljarens borgenärer gör anspråk på aktier som lämnats för
överlåtelse eller pantsättning (se borgenärsskyddsdiskussionen i avsnitt 3.3 ovan).
Så snart en exekutiv åtgärd registrerats i journalen, förhindras varje försäljning.
Har sådan registrering av bl a konkurs eller utmätning inte skett, är aktien allt-
jämt fri för omsättning. I och med avslut upphör aktierna att ingå i överlåtarens
utsökningsunderlag eller konkursbo.

Till samma lösning har jag kommit efter komplicerade resonemang beträffande
kommissionshandel redan enligt aktiekontolagen som den ser ut i dag. Ett för-
tydligande i lagtext kan emellertid inte skada. Enligt min uppfattning kan samma
syn anläggas på förfoganden utan kommissionärsförmedling. Jag vill alltså på-

38 Surrogatet i form av köpeskilling kan dock komma att förbrukas på vägen, om de age-
rande kommissionärerna har skaffat legal panträtt eller anses vara kvittningsberättigade.
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fordra, att själva avtalsslutet med omedelbar journalanteckning läggs till grund för
borgenärsskydd. Att avvakta införande på förvärvarens aktiekonto skulle inte be-
hövas, även om så regelmässigt sker omedelbart i andra sammanhang än förvärv
via kommissionär. Jag upprepar, att den för likvidhanteringen nödvändiga tvås-
tegsmodellen inte i sig bör ge upphov till sakrättsliga överväganden. En hastig
jämförelse med lösöresakrätten visar, att vi för länge sedan upphört att vägra bor-
genärsskydd i traderat gods, som är behäftat med äganderättsförbehåll.

Några särskilda surrogationsregler förefaller inte nödvändiga i sammanhang
med frågan om borgenärsskydd. Köpeskillingen är ändå på väg till säljande gälde-
när. Hans borgenärer måste dock i vanlig ordning konkurrera med eventuella
pant- eller kvittningsrätter hos de inblandade kommissionärerna.

3.6 Några ytterligare sakrättsfrågor
Jag lämnar de sakrättsliga frågorna med några minnesnotiser för framtida un-

dersökning av ytterligare ett antal intressanta fall, som inte framstår som helt kla-
ra. De kan förhoppningsvis ge uppslag till värdefull debatt på Juristmötet.

Kommissionärers insolvens är en frågeställning, som särskilt sysselsatt kom-
missionslagskommittén i betänkandet SOU 1988:63. Hur långt sträcker sig huvud-
mannens separationsrätt, och hur går det för säljarsidan, om köpkommissionären
går i konkurs före utgivande av köpeskillingen? Det kan bara erinras om de hårda
inskränkningar som enligt 56 § kommissionslagen gäller för rätten att rikta direkt-
krav mot huvudmannen.39 Oavsett om i förra avsnittet skisserade reformer kom-
mer till stånd av sakrättsreglerna i VP-systemet, innebär detta beaktansvärda för-
delar genom att registreringen individualiserar kommissionarens aktieinnehav
och att tvekan inte skall behöva uppstå om vad han innehar för egen och för an-
dras räkning. En förutsättning är förstås att även en insolvent kommissionär age-
rat lojalt mot sina huvudmän och medkontrahenter.

En annan diskussionsfråga rör tidpunkten för en aktieköpares rätt att själv dis-
ponera över den förvärvade aktien. Från visst håll lär nämligen ha anförts, att da-
gens VPC-aktier är disponibla, först när köparen fått dem i handen via sin kom-
missionär. En sådan inställning är svårbegriplig, om den inte föreskrivs av rena
ordningsregler för god sed i fondhandeln. Rättsligt sett har en aktieköpare redan i
och med avslut förvärvat en fordringsrätt, som han fritt kan disponera över. Sak-
rättsligt skydd i olika riktningar kan dock vara mer eller mindre svåruppnåeligt,
varför fordringsrätten kan ha svårt att finna en marknad.

Sedan VPC gjort nödvändiga omregistreringar, utfärdas enligt gamla ordningen

39 Se kommissionslagskommitténs varsamma reformering av 56 § KommL, förslagets 52,
53 §§, specialmotiv s 265 ff med klara hänvisningar till de fylliga allmänmotiven.
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ett aktiebrev i köparens namn. Därigenom sker nödvändig individualisering för
att fulla sakrättsliga verkningar skall kunna uppstå. Så länge brevet finns kvar hos
VPC, krävs emellertid dess inblandning i egenskap av depositarie. Ett meddelan-
de om vidareövelåtelse, denuntiation, skulle räcka för borgenärsskydd eller före-
träde vid dubbeldisposition; även exstinktivt godtrosförvärv är möjligt den vägen,
åtminstone om VPC är i god tro om överlåtarens dispositionsrätt.40 Nästa steg är
att VPC levererar aktiebreven till fondkommissionärerna på angivna huvudmot-
tagningskontor i Stockholm. Detta kommissionarens fysiska besittningstagande
skall tillgodoräknas huvudmannen/köparen enligt allmänna kommissionsrättsliga
grunder.

Det nya kontobaserade systemet torde medföra avsevärda förenklingar, såvitt
avser dispositionsfrågorna. Så snart köparens förvärv registrerats på aktiekonto,
utövar han enligt 6:1 aktiekontolagen de fulla ägarrättigheterna. Redan vid an-
teckning i den dagliga journalen kan emellertid en köpare enligt min mening dis-
ponera över aktien fullt ut, låt vara att sakrättsliga verkningar enligt aktiekonto-
lagens ordalydelse i flera fall är knutna till att denna registrering fullföljs med an-
teckning på konto. Risken av bristande registreringsfullföljd bärs emellertid av en
presumtiv ny förvärvare och kan knappast sägas påverka köparens förfogande-
rätt. En fordringsrätt kan det i vart fall aldrig vara tal om, sedan individualisering
väl skett genom journalanteckningen.

Ytterligare en praktiskt viktig fråga är, om särskilda lagregler krävs för andra-
handspantsättning av aktier i VP-systemet.41 I svensk praxis har uttryckligt fast-
slagits, att det är pantsättningarnas kronologi, som dikterar företrädesordningen
vid successiva pantupplåtelser, NJA 1982 s 336. I vilken ordning det sakrättsliga
momentet vidtas är utan betydelse. Klarhet och reda skulle befordras, om i aktie-
kontolagen intogs en undantagsbestämmelse. Den andrahandsupplåtelse som
först antecknas på konto skulle ha företräde trots parternas inbördes överens-
kommelse. Är flera andrahandspanthavare överens om att likväl vid pantsätta-
rens insolvens göra avsteg från registerkronologin, står det dem fritt. Men vid
uppkommande tvist vore den nu föreslagna regeln att föredra.

När den praktiska hanteringen av dagens VPC-brev berörs, uppkommer även
frågan vilken stoppningsrätt som kan utövas inom systemet, innan köparen har
aktien i fysisk besittning i sitt bankvalv. Kan även äganderättsförbehåll eller lik-
nande säkerhet förekomma? Kommissionarens panträtt framgår av 31 och 36 §§
kommissionslagen. Mot dessa säkerheter kan ställas de krav på eget kapital, som

40. Om det ovissa kravet på depositaries goda tro, se Hessler, Fskr Welamson s 246 ff;
Hastad s 63. För egen del är jag tveksam till att intolka det kravet i åberopade NJA 1931 s
741.

41. Jfr Svenska bankföreningens remissyttrande, prop 1987/88:108 s 133 f.
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gäller för fondkommissionärer och banker till tryggande av att kommissionärerna
själva skall kunna genomföra avtalade dispositioner och inte sätta kommittenter-
nas rätt i fara genom våghalsiga affärer. Den under senare år riskabla options-
handeln har krävt sina offer.

Min sakkunskap från det praktiska börslivet är i denna del alltför liten för att
jag skall ha någon åsikt. Allmänt kan bara sägas, att köplagen inte efter boksta-
ven tillämpas på börshandeln. Stoppningsrättsreglerna 39-41 §§ anses dock i stort
sett vara uttryck för okodifierade allmänna rättsgrundsater. Det nya kontobasera-
de systemet medför också för dessa situationer en förbättring, i vart fall genom
att individualiseringsfrågorna förenklas avsevärt. De stränga likvidreglerna och
den därtill knutna successiva registreringen kan i sig liknas vid stoppningsrätt och
äganderättsförbehåll, låt vara att reglernas adressat är ett obestämt köpkommis-
sionärskollektiv.

4. Obligationsrättsliga frågor

När sakrättsliga problem skall diskuteras, kan en entusiast som synes bli alltför
ordrik. Stundom måste även en sakrättare erkänna, att hans konstruktioner säl-
lan hör hemma på den juridiska vardagstaffeln. De dagsaktuella frågor och pro-
blem som uppkommer är oftast av obligationsrättsligt slag. Jag skall här närmast i
punktform peka på några, som kanske får en bättre lösning i ett fullt utbyggt pap-
perslöst system.

Leveransförseningar, som har sin grund i bristande tillgång till överlåtna aktie-
brev, torde helt kunna elimineras i VP-systemet. En annan i dag diskuterad fråga
rör vilket ansvar som föreligger att prestera till rätt förvärv are, när avslut sker fle-
ra gånger samma dag. Antag att en köpkommissionär tror sig ha gjort en för-
delaktig affär på börsdagens morgon men att den slutliga matchningen visar att
han antecknats på ett eftermiddagsförvärv till betydligt ofördelaktigare kurs. I
dag lär sådana misstag repareras av kommissionärerna i avsikt att hålla kunderna
skadeslösa. Men i en alltmer automatiserad hantering kan det naturligtvis tänkas,
att även börsen eller VPC skall åläggas ett strängare ansvar.

Borgenärens passivlegitimation är ett kärt ämne inom skuldebrevsrätten. För
ett aktiebolag är det av yttersta vikt att kunna prestera utdelningar eller emis-
sionsrätter till rätt mottagare, dvs att betalningen sker med för bolaget befriande
verkan. Är mottagaren materiellt rätt borgenär, uppstår inga svårigheter. Proble-
men ligger i att bolaget skall kunna förlita sig på registeruppgifterna när det be-
talar/presterar, oavsett om den registrerade i det läget redan överlåtit eller på an-
nat sätt förlorat sin materiella rätt.

24 Nordisk juristmøde
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För aktier finns legitimationsreglerna i 12:3 och 4:3 aktiebolagslagen. Befriande
är betalningen, om mottagaren på avstämningsdagen är registrerad som berätti-
gad. Härtill krävs emellertid god tro från både bolagets och VPC:s sida. Aktie-
kontolagen gör härvidlag ingen skillnad.42 När det däremot gäller ensidiga skuld-
förbindelser enligt 9 kap aktiekontolagen saknas märkligt nog kravet på god tro
hos VPC. Endast gäldenärens culpösa okunskap om registrets materiellt miss-
visande upplysning förhindrar befriande betalning.43

Skuldebrevslagens snåriga legitimationsregler bygger på en klar uppdelning
mellan reglerna för betalning, "infriande", avseende huvudstöden, 19 §, och be-
talning av ränta och planenlig amortering, två särreglerade fall i 16 och 20 §§. Ge-
nom departementets konstruktion av 9:7 aktiekontolagen, "behörig att ta emot
betalning med anledning av en skuldförbindelse", har detta sinnrika system gått
förlorat. Vad som enligt skuldebrevslagen gäller för infriande har utsträckts till
att i aktiekontolagen gälla även för räntebetalning. Jag kan här inte fördjupa mig
i konsekvenserna av denna förmodligen inte helt övertänkta lagkonstruktion.

Efter förslag i doktrinen har departementet dessutom i 9:8 aktiekontolagen in-
fogat regler om exstingibla och bestående invändningar genom en direkt hän-
visning till 15-18 §§ skuldebrevslagen.44 En sådan åtgärd skadar kanske inte, men
det praktiska värdet synes mycket begränsat. De exstingibla invändningarna i 15 §
och kvittningsreglerna i 18 § har jag svårt att se aktualiserade beträffande skuld-
förbindelser för massomsättning. Kan det, för att ta ett drastiskt exempel, före-
komma att ett bolag utställer konvertibler under utpressningstvång? De beståen-
de invändningarna i 17 §, särskilt behörighetsmissbruk, träffas av samma om-
döme. Det förefaller otänkbart att hela styrelsen drabbats av galenskap vid
emissionsbeslutet, än mindre att hela stämman gjort det. Och vilket förfarande i
datorsystemet skall analogiseras till invändningen om skuldebrevets förfalskning?
En lagteknisk motstridighet uppstår måhända mellan legitimationsregeln i 9:7 ak-
tiekontolagen och hänvisningen till 16 § skuldebrevslagen i fall av befriande ränte-
betalning till överlåtaren, då överlåtelse skett efter förfallodagen. I fråga om
aktier saknar för övrigt aktiekontolagen motsvarande reglering av utfärdande bo-
lags invändningar gentemot ny innehavere

5. Aktiekontolagens ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Aktiekontolagen har hittills trätt i kraft endast med avseende på försäkrings-
bolaget Trygg-Hansa. Övriga avstämningsbolag skall successivt inträda, så att sy-

42 Ändringen i ABL (SFS 1989:831) är i denna del endast redaktionell.



Værdipapirregler uden værdipapirer - 371

stemet kan vara fullt utbyggt 1991. När det gäller övergångsbestämmelserna har
särskilt intresse riktats mot hur man skall förfara med uteliggande aktiebrev.

För bolag som redan vid ikraftträdandet är avstämningsbolag, skall VPC låta
införa tillgängliga uppgifter ur aktieboken på aktiekonto för de berättigade, 4 §
lagen (1989:828) om införande av aktiekontolagen. De gamla VPC-aktierna upp-
hör därmed utan makuleringsförfarande att bli bärare av aktierättigheter. I ku-
pongbolag, som övergår till att bli avstämningsbolag, krävs enligt 5 § att de gamla
aktiebreven presenteras för kontoregistrering; aktiebreven skall därefter makule-
ras.

Både förfarandet och skilda alternativa lösningar har diskuterats ingående.45

Utrymme saknas att i denna rapport närmare beröra ett icke föraktligt antal frå-
gor härom. Jag slutar således med en uppmaning till grannländernas deltagare att
på denna och andra punkter redovisa de eventuella problem, som uppkommit i
där redan introducerade papperslösa värdepapperssystem.
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