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1. Inledning 

Få områden inom svensk rätt är av sådan esoterisk karaktär som ogiltighetsläran. Ogiltighet 

tycks för rättsvetenskapsmän vara ett svårligen definierbart rättsbegrepp som kan uppvisa en 

starkt varierande karaktär beroende på den aktuella ogiltighetsgrunden.  Frågan om ogiltighet-

ens rättsverkningar för avtalsparter samt tredje man har inte varit föremål för särskild regle-

ring i svensk rätt och brist på rättspraxis leder till att rättsläget i många hänseenden får anses 

vara oklart.  Aktiebolagsrättslig ogiltighet har härvidlag visat sig utgöra ett ännu mer svårde-

finierbart rättsbegrepp då det inom doktrinen funnits starka tendenser att försöka dra parallel-

ler till traditionell ogiltighetslära och allmänna rättsgrundsatser utan att ta hänsyn till aktiebo-

lagslagens karaktär av speciallagstiftning. Aktiebolagsrättslig ogiltighet som uppstår i form av 

återbäringsskyldighet till följd av en olovlig värdeöverföring enligt 17 kap. ABL är dock re-

sultatet av en överträdelse av legala förbud. Legala förbud kräver, till skillnad mot för andra 

ogiltighetsgrunder, en mer nyanserad ogiltighetsbedömning med hänsyn till det stadgade för-

budssyftet för att kunna fastställa räckvidden av ogiltighetens rättsverkningar. 

 

Enligt 17:6 ABL är mottagaren av en olovlig värdeöverföring skyldig att återbära det han eller 

hon har uppburit. Trots paragrafens till synes beskedliga utformande gömmer återbärings-

skyldigheten en rad olika komplexa juridiska frågeställningar som omfattar så skilda rättsom-

råden som traditionell ogiltighetslära, sakrätt och aktiebolagsrätt. Paragrafens rättsvetenskap-

liga historia demonstrerar två vitt skilda uppfattningar beträffande återbäringsskyldighetens 

obligationsrättsliga och sakrättsliga verkningar. Denna osämja har sedermera resulterat i både 

motstridiga förarbetsuttalanden och HD-domar och en läsare står att finna vitt skilda meningar 

rörande ämnet i doktrinen. Prestige, subjektivitet och rigiditet i den rättsliga argumentationen 

kombinerat med en förkärlek till allmänna förmögenhetsrättsliga principer har hittills präglat 

den juridiska diskussionen som legat vilande de senaste åren sedan införandet av 2005 års 

aktiebolagslag. Debatten kring återbäringsskyldighetens rättsverkningar har dock nu fått för-

nyad aktualitet i och med ett HD avgörande från 2011 som, i strid med tidigare praxis, tyder 

på att återbäringsskyldigheten även innebär sakrättsliga verkningar gentemot tredje man. De-

battartiklar av Jan Andersson samt Bert Lehrberg har även nyligen publicerats i Svensk Jurist-

tidning som diskuterar problematiken kring återbäringsregeln och även illustrerar de starka 

meningsskiljaktigheter som fortfarande föreligger inom doktrinen rörande ämnet.  
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Då värdeöverföringar från aktiebolag får förmodas vara en relativt vanlig företeelse inom nä-

ringslivet är det inte av ett obetydligt praktiskt värde att oklarheter rörande rättsverkningarna 

av återbäringsskyldigheten undanröjs. Vad innefattar bolagets återbäringsanspråk; ett värde-

belopp eller egendom? I vilken mån kan bolaget göra gällande sitt anspråk på återbäring 

gentemot en ondtroende mottagares konkursbo? Hur länge kan bolaget göra sitt anspråk gäl-

lande innan det preskriberas? Har det någon betydelse om egendom överlåtits vidare till mot-

tagare i andra led? Dessa är juridiska frågeställningar som inte enbart är av teoretiskt intresse 

utan även kan innebära stora praktiska konsekvenser för både aktiebolaget och den återbä-

ringsskyldige såväl som utomstående tredje man. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med förevarande uppsats är att närmare utreda återbäringsskyldighetens rättsliga natur 

med hänsyn till dess karaktär av legalt förbud och dom rättsföljder lagstadgandet aktualiserar i 

form av obligationsrättsliga samt sakrättsliga verkningar. Därutöver är syftet att utifrån denna 

redogörelse och analys även kunna bidra med en självständig diskussion rörande ämnet och 

kritik av det rådande rättsläget.   

 
1.2  Problemformulering  
Utifrån det identifierade syftet kommer uppsatsen huvudsakligen fokusera vid följande fråge-

ställningar:  

1) Vilka obligationsrättsliga rättsverkningar innefattar återbäringsskyldigheten?  

Här kommer återbäringsskyldighetens rättsverkningar mellan aktiebolaget och mottagaren av 

värdeöverföringen beröras. Sålunda blir det av vikt att redogöra för hur återbäringsskyldighet-

ens omfattning relaterar sig till de olika värdeöverföringsförbuden och sättet återbäringen 

skall ske på vid olika typer av ogiltiga värdeöverföringar. Exempel på underfrågor som där-

med aktualiseras är t.ex. om återbäringsregeln bör tillämpas som en strikt återbäringsskyldig-

het vid olovlig saköverföring eller om det är det möjligt för mottagaren att istället utge ersätt-

ning motsvarande värdet av egendomen.  

2) Har återbäringsskyldigheten även sakrättsliga verkningar?  

Denna fråga syftar till att utreda i vilken omfattning ett aktiebolag kan göra gällande sitt åter-

bäringsanspråk gentemot tredje man när värdeöverföringen överlåtits till mottagare i andra led 

respektive omhändertagits av mottagarens borgenärer vid en konkurssituation. Med andra ord 

blir det härvidlag aktuellt att utreda om återbäringsskyldigheten kan sägas innefatta en vindi-

kationsrätt eller separationsrätt för bolaget. Svaret på denna fråga kommer till viss del att rela-
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tera till frågan om obligationsrättsliga verkningar då sättet för återbäringen kan påverka bola-

gets återbäringsanspråk. I anslutning till frågan om sakrättsliga verkningar blir det även aktu-

ellt att utreda huruvida bolagets anspråk utgör ett preskriptibelt fordringsrättsligt anspråk eller 

om bolaget kan framställa sitt återbäringsanspråk utan någon begränsning i tid ifall det avser 

bestämd och identifierbar egendom.  

 
1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen har medvetet avgränsats till att endast beröra de i 17 kapitlet ABL förekommande 

legala förbuden mot olovliga värdeöverföringar och rättsverkningarna av den resulterande 

återbäringsskyldigheten enl. 17:6 ABL. Med hänsyn till det begränsade utrymmet skulle en 

utförlig redogörelse och analys av rättsverkningarna av alla de förekommande legala förbuden 

i aktiebolagslagen leda till praktiska svårigheter samt en alltför ytlig diskussion. Trots denna 

begränsning kan utredningen dock sägas aktualisera argumentation som även äger tillämplig-

het vid en övergripande diskussion rörande rättsverkan av legala förbud i ABL. Då den syf-

tesbaserade ogiltighetsanalysen som används i uppsatsen är utformad för att kunna tillämpas 

generellt avseende legala förbud, och då ABLs bestämmelser huvudsakligen är utformade 

utifrån samma skyddsändamål, så torde analysen därmed i viss del även kunna användas be-

träffande andra legala förbud i ABL.  

 
Trots att uppsatsen i viss omfattning tangerar sakrättens område så har författaren valt att 

frångå en allmän redogörelse av ämnet. Syftet är inte att avgöra om de lagtekniska förutsätt-

ningarna för sakrättsligt skydd föreligger i det enskilda fallet utan istället att om ett återbä-

ringsanspråk skall kunna erkännas sakrättsligt skydd överhuvudtaget. För en redogörelse över 

allmän sakrätt hänvisas läsaren därför istället till grundläggande standardverk inom området.1 

Vissa sakrättsliga koncept kommer dock att förklaras i den mån det anses behövligt för ana-

lysen.  

 
1.4 Disposition 
Uppsatsen har disponerats utifrån dess syfte för att på ett pedagogiskt sätt kunna besvara de 

ovan identifierade frågeställningarna. Uppsatsen är indelad i tre delar varvid den första delen 

behandlar allmän ogiltighetslära samt legala förbud. I den andra delen avsmalnas framställ-

ningen till att beröra förbuden mot olovliga värdeöverföringar i 17 kapitlet aktiebolagslagen 

samt återbäringsskyldigheten enligt § 6. Den tredje delen och avslutande delen är främst dis-

                                                
1 Se t.ex. Hessler, Allmän Sakrätt samt Millqvist, Sakrättens grunder.  



 
6 

kussionsbaserad och applicerar bl.a. den teori som berörts i första delen avseende ogiltighets-

lära och legala förbud för att analysera de obligationsrättsliga samt sakrättsliga verkningarna 

av ogiltighet vid en återbäringssituation. Åsikter förekommande inom den rättsvetenskapliga 

litteraturen samt författarens egen framförs här för att avslutningsvis kunna framföra en slut-

sats samt kritik av rättsläget de lege lata.  

 
1.5 Metod och material   
Denna uppsats tillämpar traditionell juridisk metod varvid lagtext, förarbeten, praxis och dokt-

rin används för att utreda rättsläget. I viss mån har författaren dock behövt göra avsteg från 

den traditionella metodens förespråkade rättshierarki då allmänna rättsgrundsatser om ogiltig-

hetens rättsverkningar inte är direkt reglerade av lag och HD vid ytterst få tillfällen berört 

återbäringsskyldigheten enligt ABL och ännu mindre dess rättsverkningar. Med anledning 

härav har praxis utanför associationsrättens område i viss mån blivit aktuell för framställning-

en och doktrin på området har även tilldelats ett högre rättskällevärde än vad som är vanligt 

enligt den traditionella juridiska metoden. Då förarbetena till 17:6 ABL huvudsakligen är ba-

serade på resonemang utvecklade inom doktrinen och inte bygger på någon djupare självstän-

dig analys, bör dessa i föreliggande fall inte nödvändigtvis anses ha ett högre rättskällevärde. 

Då det även förekommer motstridiga uttalanden i förarbetena rörande uppsatsämnet har dokt-

rinen i vissa fall ansetts utgöra en tillförlitligare rättskälla för framställningen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

Del 1: Ogiltighetslära och legala förbud 

 
2. Ogiltighetsläran enligt svensk rätt 
Ogiltighet har länge varit ett närmast esoteriskt juridiskt koncept som förbryllat många rätts-

vetenskapsmän. Trots detta har svensk lagstiftning inte fastställt rättsverkningarna av konsta-

terad ogiltighet och själva begreppet i sig är varken a priori eller positivrättsligt fixerat i 

svensk rätt.2 Ogiltighet synes däremot vara av en starkt skiftande karaktär där rättsverkningar-

na kan variera beroende på omständigheterna och ogiltighetsgrunden. Ogiltighet som sanktion 

eller som rättsfaktum kan dock ofta sägas resultera i betydande konsekvenser för inblandade 

parter, i vissa fall även för tredje man. Ogiltighetssanktionen kan enligt svensk rätt inträda till 

följd av att rättshandlingen strider mot någon av de i 3 kap. AvtL reglerade ogiltighetsgrun-

derna, goda seder3  eller mot ett tvingande lagrum med självständig ogiltighetsverkan, s.k. 

legala förbud.   

 

Den svenska ogiltighetsläran har successivt vuxit fram inom doktrinen där åtskilliga försök 

har gjorts att närmare utreda ogiltighetsbegreppet. Ogiltighetsläran sägs omfatta samtliga fall 

då ett avtal på grundval av en explicit lagregel eller enligt en allmän rättsgrundsats helt eller 

delvis inte tillerkänns några rättsverkningar.4 Det finns en gammal tradition inom den juri-

diska doktrinen att försöka kategorisera alla de olika förekommande ogiltighetsgrunderna 

genom att rangordna dom i förhållande till varandra. Den av Ussing5 introducerade distinkt-

ionen mellan svag och stark ogiltighet har exempelvis vunnit starkt erkännande inom svensk 

rätt. Stark ogiltighet brukar beskrivas som sådan ogiltighet som kan göras gällande mot en 

kontrahent i god tro. Svag ogiltighet läks emellertid normalt av kontrahentens goda tro. An-

norlunda uttryckt innebär detta att en s.k. stark ogiltighetsgrund äger verkan även om med-

kontrahenten är i god tro rörande det rättsstridiga förhållandet, medan en svag ogiltighets-

grund enbart har verkan gentemot en ondtroende motpart.  Till kategorin starka ogiltighets-

grunder räknas reglerna i § 28 2 st. AvtL om avtal som slutits under råntvång samt § 32 2st. 

rörande förvanskning. Ogiltighet enligt lagen om verkan av avtal sluten under psykisk stör-

ning, ogiltighet på grund av omyndighet enligt 9:6 FB eller liknande bristande 

rätthandlingsförmåga samt 7:9 ÄktB utgör övriga exempel på starka ogiltighetsgrunder som 

                                                
2 Nial, TfR 1936 s. 10. 
3 s.k. pactum turpe.  
4 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 155. 
5 Ussing, Aftaler paa formuerettens omraade, s. 123. 
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kan göras gällande oavsett motpartens goda tro. Till de svaga ogiltighetsgrunderna hör de 

övriga reglerna i §§ 29-35 AvtL. Oavsett om ogiltigheten karakteriseras som av stark eller 

svag art så anses samtliga nämnda ogiltighetsgrunder enligt avtalslagen vanligtvis vara konsti-

tuerade med obligationsrättsliga verkningar i form av återgång av egendomen.6 

 

Ogiltighet har därutöver även indelats utifrån begreppen angriplighet och nullitet.7 Denna 

distinktion utgår från att vissa ogiltighetsgrunder är angripliga såtillvida att rättshandlingen 

kräver att en part gör gällande ogiltigheten för att den skall inträda, annars kan en part förlora 

rätten att göra ogiltigheten gällande. Ogiltighetsgrunder som utgör nulliteter anses däremot 

vara av en starkare art och inte behöva åberopas av en part inom någon föreskriven tid utan 

parten skall äga rätten att göra ogiltighetsgrunden gällande.8  Indelningen rörande angriplighet 

respektive nullitet är dock inte tillämplig vid en diskussion kring rättsföljderna av sagda ogil-

tighetsgrunder. Enligt Adelcreutz har uppdelningen endast pedagogisk funktion och några 

slutsatser om ogiltighetens rättsföljder bör inte dras från begreppen.9.  Distinktionen kan där-

emot vara av betydelse för möjligheten att godkänna den ogiltiga rättshandlingen i efterhand 

eller om den kan läkas med tiden, exempelvis genom passivitet.10  

 

2.1 Legala förbud   
Ogiltighet till följd av legala förbud är inte ett institut som är generellt definierat och reglerat i 

nordisk rätt utan har närmare karaktären av en oskriven rättsgrundsats.11 Det enda som kan 

urskiljas som kännetecknande för ett legalt förbud är att lagrummet i fråga stadgar att något är 

förbjudet.12 Föremålet för förbudet13 kan dock variera avsevärt. Exempelvis kan förbudet avse 

rätten att överlåta eller förvärva viss egendom, s.k. överlåtelse- och förvärvsförbud eller för-

bud att sluta en viss typ av avtal, s.k. typrättshandlingsförbud.  

 

Svensk rätt innehåller ett oräkneligt antal stadganden som kan klassificeras som legala förbud 

enligt denna breda definition. Inom ABL hör absolut tvingande bestämmelser som är upp-
                                                
6 Se kapitel 5 rörande obligationsrättsliga verkningar av ogiltighet.  
7 Karlgren, Ett gammalt tvisteämne: nullitet och angriplighet. En rättssystematisk undersökning, Fest-
skrift till Ussing, s. 247.	  
8 Se exempelvis 7:51 1 st. angående klanderfrist vid angripliga bolagsstämmobeslut samt 7:51 2 st. p. 
1 rörande stämmobeslut som utgör nulliteter.  
9 Adlercreutz, Om nullitet och kompetensogiltighe, Festskrift till Agell, s. 7 och s. 14 
10 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s. 34.  
11 Andersson, Vinstutdelning från aktiebolag, s. 598.  
12 Andersson, TfR 4/99, s. 535.  
13 Det s.k. förbudssyftet.  
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ställda i tredje mans intresse, s.k. borgenärsskyddsregler, till kategorin legala förbud.14 Be-

stämmelser i ABL som är uppställda i aktieägarnas intresse kan i och för sig utgöra självstän-

diga ogiltighetsregler15 men bör dock inte vara att betrakta som legala förbud då dessa är dis-

positiva om det föreligger samtycke från samtliga aktieägare. 

 

ABL innehåller ett flertal legala förbud som förhindrar bolagets företrädare från att företa 

vissa rättshandlingar till skydd för bolagets borgenärer. Exempel inkluderar förbudet att företa 

värdeöverföringar som inkräktar på bundet eget kapital enligt 17:3, förbudet att teckna egna 

aktier i 19:1, förbudet att inte förvärva eller såsom pant mottaga egen aktie enligt 19:3 och 4 

samt förbudet mot att lämna penninglån till aktieägare m.fl. enligt 21 kapitlet.  

 

Utanför ABL återfinns legala förbud i ett flertal författningar t.ex. i jämställdhetslagen 

(1991:433) som innehåller ett förbud mot könsdiskriminering och lagen om åtgärder mot et-

nisk diskriminering i arbetslivet (1999:130) som innehåller förbud mot otillbörlig särbehand-

ling av arbetssökande och arbetstagare. inom fastighetsrätten förekommer det legala förbud i 

form av 12:65 JB och 12:65a JB. Det existerar även oskrivna förbud som är att jämställa med 

legala förbud t.ex. det så kallade löneöverlåtelseförbudet i svensk rätt.16 Bevisligen förekom-

mer det en rad olika legala förbud enligt svensk rätt och i författningar med vitt skilda för-

budssyften.  

 

2.2 Legala förbud och rättsföljd 
Det framgår tydligt av avtalslagens ogiltighetsregler att rättsföljden av ett handlande i strid 

med bestämmelserna resulterar i avtalets ogiltighet. Beträffande legala förbud är lagstiftaren 

dock inte alltid lika tydlig. Vissa legala förbud anger uttryckligen att rättsföljden är ogiltig-

het17 vid handlande i strid mot förbudet medan flera legala förbud tiger på denna punkt.  

 

Inom tysk rätt har frågan om legala förbuds rättsföljd befästs i lag i och med § 134 BGB som 

stadgar att en rättshandling som strider mot ett legalt förbud, är ogiltigt (en nullitet), såvida 

inte annat framgår av lagen. Det svenska rättsystemet har dock inte valt samma definitiva lag-

stiftningsteknik utan rättsläget får här istället sägas vara relativt oklart. Få rättsvetenskapsmän 
                                                
14 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 598.  
15 T.ex. är en värdeöverföring i strid med reglerna om funktionsfördelningen mellan bolagsorganen 
eller likhetsprincipen i 4:1 ogiltig enligt ABL.  
16 Andersson, TfR 4/99, s. 534.  
17 Ex. 21:2 ABL. 
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har uppmärksammat att diskutera frågan och än idag är Nials framställning i Tidskrift for 

Rettsvidenskap från 1936 en av de ledande juridiska framställningarna på området, följt av 

Jan Anderssons avhandling publicerad i samma tidskrift 63 år senare.  

 
Enligt Nial och Andersson finns det ingen allmän presumtion om att rättsföljden alltid blir 

ogiltighet utan frågan måste prövas särskilt för varje typ av legalt förbud.18  Härvid har Nial 

utformat en modell för ogiltighetsanalysen för fallet att ogiltighetsverkan inte är uttryckligen 

reglerat i själva förbudet. Enligt Nials ogiltighetsanalys bör föreliggande omständigheter 

vägas mot varandra vid en prövning av frågan om ogiltighetsverkan av ett legalt förbud: 

 

1) Förbudets syfte. 

2) Förbudets effektivitet. 

3) Vad som parterna emellan framstår som billigt utifrån ogiltighetens konsekvenser med 

hänsyn till parts goda/onda tro. 

 

Nials modell har sedermera bekräftats i praxis då HD i NJA 1997 s. 93 anförde att man inte 

kunde uppställa någon presumtion för ogiltighet vid legala förbud. Domstolen konstaterade att 

frågan istället borde besvaras utifrån omständigheterna i varje särskilt typfall efter en analys 

av syftet med lagregeln, behovet av en ogiltighetspåföljd för att sanktionera den och de olika 

konsekvenser som en sådan påföljd kan medföra med beaktande av hur eventuella godtroende 

motparter berörs. Den bedömningsmodell HD förespråkar i rättsfallet är tillsynes identisk med 

den ovan av Nial förespråkade modellen vilket får anses tala för dess tillförlitlighet vid en 

analys av legala förbud.  

 

Den nyanserade bedömning modellen tar med andra ord sikte på syftet med förbudet samt de 

krav man bör ställa gällande förbudets effektivitet. Genom en intresseavvägning vägs dessa 

faktorer sedan mot eventuella konsekvenser för parterna och tredje män samt olika billighets-

skäl. En helhetsbedömning med beaktande av dessa begrundanden bör därefter leda till att en 

ogiltighetssanktion antingen anses som motiverad eller inte nödvändig i det föreliggande fal-

let. Modellen ger således frågeställaren ett mycket generöst utrymme för att göra en sköns-

mässig bedömning utifrån omständigheterna och då den är huvudsakligen syftesbaserad ter 

den sig väl lämpad för den diversifierade flora av legala förbud som förekommer i svensk rätt, 

vilka som tidigare sagts kan uppbäras av en rad olika syften.  
                                                
18 Nial, TfR 1936, s. 7.  
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Enligt ogiltighetsmodellen skall behovet av en ogiltighetssanktion bedömas med hänsyn till 

syftet med förbudet. Lagstiftaren kan i vissa fall endast vilja hindra en föryttring eller ett för-

värv på ett visst sätt eller under vissa förutsättningar. Dessa typer av begränsade förbudssyften 

försöker dock inte att förebygga själva äganderättsövergången i sig utan en ogiltighetssankt-

ion kan i förevarande fall anses vara onödig eller inte ens önskvärd. Enligt Nial torde exem-

pelvis en föryttring som står i strid med näringslagstiftningens ordningsföreskrifter inte beröra 

föryttringens civilrättsliga ogiltighet.19 Ett förbud som försöker hindra en äganderättsövergång 

kan dock bäst realiseras med hjälp av en ogiltighetssanktion.  

 

I allmänhet kan det sägas att en civilrättslig ogiltighetsregel bidrar till upprätthållandet av ett 

lagstadgat förbud.  Finns ingen annan sanktion till handa kan dock ogiltighetsverkan framstå 

som ett lämpligt vapen då man helst vill betrakta ett legalt förbud såsom något mera än en 

enbart platonisk önskan av lagstiftaren. Så kallade ”falska legala förbud” som inte resulterar i 

någon form av ogiltighet är dock vanligt förekommande enligt svensk rätt. Till exempel leder 

förbudet mot löpande fordringshandlingar vid kreditköp enl. § 30 konsumentkreditlagen inte 

till ogiltighet enligt äldre uttalanden i förarbetena. Förbudet har dock en reglerad påföljd i 

form av böter. 

 

Förbudets effektivitet torde nämligen alltid fordra någon form av påföljd i händelse av över-

trädelse. Ogiltighetsverkan kan därmed ibland vara av liten betydelse i de fall förbudet redan 

upprätthålls med hjälp av andra sanktioner som straff, myndighetskontroll eller böter. Legala 

förbud i ABL uppvisar en varierande karaktär beträffande valet av rättsföljd vid överträdan-

den men den övervägande mängden verkar förespråka en ogiltighetspåföljd. Förbudet mot att 

teckna egna aktier enligt 19:1 ABL resulterar visserligen i att aktieteckningen är oförbindande 

för bolaget men inte i att aktieteckningen i sig är ogiltig då styrelsen och VD istället anses ha 

tecknat aktierna för egen räkning med solidariskt ansvar för betalningen.20 Förbuden mot att 

förvärva eller såsom pant mottaga egna aktier enligt 19:3 och 19:4 är däremot sanktionerade 

med ogiltighet enligt bestämmelsernas lydelse.21 Även låneförbuden i 21 kapitlet föreskriver 

ogiltighet i form av återbäringsskyldighet för mottagaren av ett förbjudet lån förutsatt att 

denne var i ond tro om olagligheten.22 Låneförbuden är för övrigt även dubbelt sanktionerade 

då de också är straffrättsligt sanktionerade enligt 30:1 1 st. p. 4.  Ogiltighet i form av återbä-
                                                
19 Nial, TfR 1936, s. 7.  
20 19:1 2 st. ABL.  
21 19:3 2 st. och 19:4 1 st. 
22 21:11 ABL.  
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ringsskyldighet föreskrivs slutligen även enligt 17:6 1 st. för mottagare av en olovlig värdeö-

verföring i ond tro.  

 

Ifall förbudets effektivitet däremot kräver ogiltighetsverkan bör man enligt Nials modell slut-

ligen även bedöma om ogiltigheten utgör en rimlig påföljd för parterna eller om en ogiltig-

hetssanktion skulle vålla båda, eller någon av dom, så svåra olägenheter att de inte kan anses 

stå i proportion till överträdelsen av förbudet och med hänsyn till den effekt man uppnår med 

ogiltigheten. Förekommande ond tro hos någon av parterna kan i vissa fall också påverka be-

dömningen då en avsaknad av ogiltighetsverkan skulle kunna leda till stötande resultat.  

 

Avslutningsvis bör det nämnas att även norsk rätt tycks förespråka samma syftesbaserade 

ogiltighetsmodell avseende legala förbuds rättsverkningar. I det norska rättsfallet Rt 1993 

s.312 var frågan om ett kreditavtal skulle förklaras ogiltigt på grund av det norska förbudet för 

fondkommissionärer att tillhandahålla kredit för värdepappershandel. Rättsfallet illustrerar 

klart hur förbudsändamålet med bestämmelsen blir avgörande för en domstols val av rätts-

följd. Hoyesterett förklarade att det enligt norsk rätt inte fanns någon allmän regel om att avtal 

i strid med legala förbud skulle vara ogiltiga. Ett sådant avtal borde dock enligt domstolen 

förklaras ogiltigt endast om en ”reelle hensyn” motiverar att lagöverträdelsen får ogiltighets-

verkan. Då förbudet redan var straffrättsligt sanktionerat ansågs ogiltighetsverkan i detta fall 

inte vara behövligt.  
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Del 2: Olovliga värdeöverföringar från aktiebolag  

 
3. Värdeöverföringsreglernas skyddsändamål 
För att på ett korrekt sätt kunna tillämpa samt tolka värdeöverföringsreglerna i 17-20 kap. 

ABL är det av största vikt att man beaktar de skyddsändamål som bestämmelserna bygger 

på.23  En av fördelarna med att bedriva verksamhet i aktiebolagsform består i att ägarna inte 

blir personligen ansvariga för bolagets skulder då bolaget äger egen rättshabilitet. Denna för-

del förutsätter dock att ABL uppställer regler till skydd för kreditgivarnas intressen. Dessa s.k. 

borgenärsskyddsregler bidrar till att minska risken för den som rättshandlar med bolaget. 24 

Värdeöverföringsreglerna är starkt präglade av detta skyddsändamål och uppställer ett flertal 

regler beträffande i vilken omfattning och på vilka premisser värdeöverföringar får ske för att 

tillse att tillräckligt med kapital stannar kvar i bolaget till fullgörande av dess förpliktelser.25 

Utgångspunkten för borgenärsskyddet utgörs i huvudsak av förbudet i 17:3 ABL som tillser 

att det finns en marginal mellan bolagets tillgångar och skulder.26  

 
Reglerna om värdeöverföringar kan även sägas innefatta ett aktieägarskyddsintresse då de 

ställer upp formkrav som förhindrar majoritetsägare från att disponera över bolagets tillgångar 

på minoritetsägarnas bekostnad. Till skillnad mot för borgenärsskyddsreglerna, som är absolut 

tvingande, så är dock aktieägarsskyddsreglerna dispositiva i den mån det föreligger samtycke 

från samtliga aktieägare.27  

 
Slutligen är vissa av värdeöverföringsreglerna även utformade för att tillgodose säkerheten i 

omsättningen av varor och tjänster och främja kreditgivning. Exempelvis bygger godtrosre-

geln i 17:6  1 st. ABL på ett dylikt omsättningsskyddsändamål28 då en mottagare av en olovlig 

värdeöverföring undgår återbäringsskyldighet vid god tro.  

 
3.1 Värdeöverföringsbegreppet 
Portalstadgandet i 17 kapitlet definierar värdeöverföringsbegreppet och fastslår vilka typer av 

rättshandlingar från bolagets sida som anses utgöra en värdeöverföring i lagens mening. Faller 

                                                
23 SOU 1997:168 s. 66. 
24 Prop. 2004/05:85 s. 196. 
25 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 14. 
26 Prop. 2004/05:85 s. 370  
27 Detta gäller ej regler till skydd för framtida aktieägare. Se Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag s.   
69 
28 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 70.  
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ett förfogande över bolagets tillgångar inte inom ramen för värdeöverföringsbegreppet så om-

fattas den inte heller av värdeöverföringsförbudets tillämpningsområde och någon lovlighets-

prövning behöver då inte göras.29  

 
Enligt 17:1 1 st. omfattar värdeöverföringsbegreppet vinstutdelning (p.1), förvärv av egna 

aktier (dock inte förvärv enligt 19:5) (p.2), minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för 

återbetalning till aktieägarna (p.3) och slutligen även ”annan affärshändelse som medför att 

bolagets förmögenhet minskar och inte har ren affärsmässig karaktär för bolaget” (p.4).  

Punkterna 1-3 utgör exempel på s.k. öppna värdeöverföringar som öppet redovisas av bolaget 

och omfattas av ABL:s regler. En öppen värdeöverföring i form av vinstutdelning verkställs 

exempelvis genom att pengar överförs till aktieägare sedan ett beslut om vinstutdelning fattats 

vid bolagsstämman enligt formföreskrifterna i 18 kapitlet angående vinstutdelning. Stämman 

kan givetvis även fatta beslut om sakvärdesutdelning till aktieägarna varvid värdet av själva 

vinstutdelningen bestäms utifrån egendomens marknadsvärde.30  

 
Den fjärde punkten avser s.k. förtäckta värdeöverföringar till aktieägare eller annan.31 För att 

en värdeöverföring skall betecknas som en förtäckt värdeöverföring måste den uppfylla de tre 

kriterierna uttryckta av 17:1 1st. p.4.  Enligt bestämmelsen skall rättshandlingen utgöra en 

”annan affärshändelse” som, indirekt eller direkt, ”minskar bolagets förmögenhet” och denna 

förmögenhetsminskning skall inte vara av rent ”affärsmässig karaktär” för bolaget.  

 
Med begreppet ”annan affärshändelse” avses andra typer av affärshändelser än de som tidi-

gare nämnts av paragrafen.32 Det är relativt bred definition som kan sägas innefatta alla för-

ändringar i storleken och omsättningen av bolagets tillgångar33 såsom vid t.ex. in- och utbe-

talningar, uppkomsten av fordringar och skulder samt tillskott och uttag av pengar eller egen-

dom. Affärshändelsen skall därutöver även resultera i en förmögenhetsminskning för bolaget. 

Ökar bolagets tillgångar eller förblir de oförändrade så utgör affärshändelsen inte en värdeö-

verföring. Detta rekvisit fordrar en tvåstegsbedömning varvid bolagets prestation respektive 

motpartens prestation först åsätts ett värde beräknat utifrån det rådande marknadsvärdet. Se-

                                                
29  17:1 st. 1 e contrario, även kallat ”värdeöverföringsbegreppet styrande funktion”, Andersson, Kapi-
talskyddet i aktiebolag, s. 76.  
30 Prop. 2004/05:85 s. 379 och s. 747, jmfr. vid lovlighetsprövning enl. 17:3 1 st. då bokfört värde 
istället skall tillämpas enl. NJA 1995 s. 742. 
31 Prop. 2004/05:85 s. 747. 
32 17:1 1 st. p.1-3 ABL 
33 jmfr. motsvarande begrepp i 1:2 1 st. p. 6 bokföringslagen (1999:1078). 



 
15 

dan mäts dessa prestationer mot varandra varvid en värdediskrepans till bolagets nackdel in-

nebär en konstaterad förmögenhetsminskning.34  

 
Det sista kriteriet avseende affärshandlingens rent affärsmässiga karaktär har funktionen av en 

vattendelare som skiljer förmögenhetsminskningar som utgör värdeöverföringar enl. 17 kap. 

från förmögenhetsminskningar som är affärsmässigt motiverade för bolagets verksamhet. En-

ligt förarbetena ska utbetalningar från bolaget som utgör ”ett naturligt led i verksamheten”35, 

exempelvis löneutbetalningar till anställda, inte utgöra värdeöverföringar i lagens mening. 

Bedömningen ska enligt förarbetena grundas på förhållandena i det enskilda fallet med hän-

syn till utåt iakttagbara omständigheter kring affärshändelsen.36 Föreligger det en stor värde-

diskrepans mellan bolagets prestation i förhållande till motpartens anses det tyda på att affärs-

händelsen saknar ett kommersiellt syfte. Värdediskrepansen skall dock inte vara avgörande 

för bedömningen då det anses vara av vikt att bolaget tillåts att göra dåliga affärer utan att det 

anses utgöra en förtäckt värdeöverföring. Slutligen kan även faktorer som typen av rättshand-

ling samt mottagarens relation till bolaget vägas in i bedömningen. Exempelvis kan det härvid 

finnas anledning att bedöma en relativt liten värdediskrepans hårdare om det är fråga om en 

värdeöverföring från ett fåmansaktiebolag till bolagets enda ägare.37 Typexempel på förtäckta 

värdeöverföringar är enligt förarbetena transaktioner som försäljning av egendom till under-

pris, förvärv av egendom till överpris, utbetalning av lön eller arvode som inte motsvarar ar-

betsprestationen, utlåning till lägre räntenivåer än marknadsräntan eller då bolaget avskriver 

fordringar eller låter de preskriberas.38 

 

3.2 Lovlighetsprövningen 
Sedan man konstaterat att en rättshandling är en värdeöverföring måste rättshandlingen även 

laglighetsprövas enligt ABL. Denna laglighetsprövning kan sägas innefatta tre separata mo-

ment. För det första måste värdeöverföringen stämma överens med tvingande borgenärs-

skyddsregler.39 För det andra måste värdeöverföringen prövas enligt varje enskild värdeöver-

föringstyps specifika formföreskrifter vilka stadgas i de enskilda kapitlen.40 En värdeöverfö-

ring i form av en vinstutdelning måste således uppfylla de i 18 kap. uppställda formkraven för 

                                                
34 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 94. 
35 Prop. 2004/05:85 s. 371. 
36 Prop. 2004/05:85 s. 748. 
37 Andersson, Om vinstutdelning i aktiebolag, s. 410 och s. 419.  
38 Prop. 2004/05:85 s. 747.  
39 S.k. legala förbud. 
40 Kap. 18-20 ABL enligt 17:2 ABL. 
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funktionsfördelningen mellan bolagsorganen. Det tredje momentet innefattar en laglighets-

prövning mot de dispositiva aktieägarskyddsreglerna i ABL. Exempelvis får inte en vinstut-

delning ske i strid mot likhetsprincipen enligt 4:1 ABL.  

Gåvor, som i princip kategoriseras under värdeöverföringstypen förtäckta värdeöverföringar 

enligt 17:1 st.1 p.4, prövas därutöver särskilt enligt 17:5 som uppställer krav på att gåvan skall 

ha varit för ett allmännyttigt ändamål eller därmed jämförligt syfte samt skälig med hänsyn 

till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt.  

 

Sett utifrån ett borgenärsskyddsperspektiv så är den viktigaste borgenärsskyddsregeln uttryckt 

i form av det legala förbudet 17:3 1 st. som stadgar att en värdeöverföring inte får ske om det 

inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna kapital.41 Detta innebär att bo-

laget enbart kan förfoga över fritt eget kapital till verkställande av värdeöverföringar. Bola-

gets senast fastställda balansräkning skall ligga till grund för beräkningen med beaktande av 

de ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter balansdagen. Enligt den s.k. nettome-

toden ska bokfört värde tillämpas vid beräkningen om vinstutdelning skett i form av egen-

dom. I detta fall avräknas tillgångens bokförda värde från bolagets kvarvarande tillgångars 

bokförda värde som sedan prövas enligt beloppspärren.42 Andra stycket i paragrafen ger ut-

tryck för den s.k. försiktighetsregeln som verkar som ett komplement till beloppspärren i 

första stycket. Enligt försiktighetsregeln kan en värdeöverföring som inte inkräktar på det 

bundna kapitalet ändå anses olovlig om den inte framstår som försvarlig med hänsyn till bola-

gets verksamhet, omfattning och särskilda risker som kan ställa större krav på bolaget att ha 

mer fritt eget kapital till förfogande. Även bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställ-

ning i övrigt kan resultera i att värdeöverföringen inte framstår som försvarlig. Ett bolag som 

är konjekturberoende eller ägnar sig åt särskild riskfylld verksamhet eller har en svag ekono-

misk ställning i övrigt kan t.ex. ha snävare parametrar för att företa tillåtna värdeöverföringar 

enligt försiktighetsregeln.43  

 

 

 

 

                                                
41 Bolagets bundna kapital består av aktiekapital, reservfond, uppskrivningsfond och kapitalandels-
fond, samt annan bunden fond skapad av aktieägare, 5:14 årsredovisningslagen (1995:1554). 
42 NJA 1995 s. 742. 
43 Prop. 2004/05:85 s. 751. 
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3.3 Rättsföljden 
Den primära rättsföljden vid olovlig värdeöverföring är ogiltighet förenad med återbärings-

skyldighet enligt 17:6 för aktieägare eller annan.44 Enligt ordalydelsen reglerar paragrafen 

värdeöverföringar som strider mot bestämmelserna om värdeöverföring i 17, 18 och 20 ka-

pitlen.45 Stadgandets formulering resulterar i att handlanden i strid mot verksamhetsföremålet, 

likhetsprincipen, kompetensöverskridanden samt bolagsordningen utesluts från paragrafens 

tillämpningsområde. Uttalanden i förarbetena anger även att återbäringsskyldigheten inte om-

fattar handlanden i strid med likhetsprincipen i 4:1 eller behörighetsöverskridanden enligt 

8:41.46  

 

Enligt den tidigare gällande 12:5 ÄABL var återbäringsskyldigheten emellertid uttryckt i mer 

generella ordalag då den angav att ”sker utbetalning i strid mot denna lag, skall mottagaren 

återbära vad han uppburit.” Enligt Andersson ger såväl den gamla som den nuvarande återbä-

ringsregeln uttryck för en generell princip om återbäringsskyldighet vid överföringar i strid 

med ABL eller bolagsordning till aktieägare eller tredje man.47 Denna åsikt stöds av förarbe-

ten till den äldre lagen48 samt även rättsfallet NJA 1997 s. 418 där HD uttalade att “ABL:s 

utformning och systematik får det att framstå som naturligt att uppfatta lagens bestämmelser49 

som en till skydd för bolagets kapital i det närmaste uttömmande reglering av följderna av ett 

handlande i strid med dessa.” Innefattar en värdeöverföring ett kompetensöverskridande enligt 

8:41 ABL framgår rättsföljden därmed exklusivt av 17:6 då det är fråga om en värdeöverfö-

ring. Rättshandlingar som faller utanför 17 kapitlets värdeöverföringsbegrepp regleras däre-

mot som vanligt enligt 8:42 ABL.  

 

Om en öppen värdeöverföring i form av vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av 

aktiekapitalet, reservfonden eller gåva, har skett i strid med ABL undgår mottagaren återbä-

ringsskyldighet om bolaget inte visar att han eller hon insåg eller bort inse att värdeöverfö-

ringen stod i strid med ABL, d.v.s. var i ond tro.  Även mottagare av förtäckta värdeöverfö-

ringar åtnjuter ett visst godtroskrav dock ett mer begränsat än vid öppna värdeöverföringar.  

Vid förtäckta värdeöverföringar undgår mottagaren återbäringsskyldighet endast om han eller 

                                                
44 Prop. 2004/05:85 s.393. 
45 Rättsföljderna vid olagliga förvärv av egna aktier regleras separat i 19 kap. ABL. 
46 Prop. 2004/05:85 sida 756. 
47 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s.204. 
48 jmfr. SOU 1971:15 s.320 och prop 1975:103 s. 484.   
49 Här avses 17 kapitlet ABL.  



 
18 

hon inte insett eller bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. 

Till skillnad från godtrosrekvisitet vid öppna värdeöverföringar krävs det inte att mottagaren 

även inser att värdeöverföringen stred mot ABL.  

Ondtrosregelns utformning innebär exempelvis att den som har förvärvat en bolaget tillhörig 

bil till underpris utan att ha insett eller bort inse att bilen såldes till underpris inte behöver 

återbära bilen. Det ligger emellertid, enligt lagens förarbeten, i sakens natur att det sällan finns 

något utrymme för god tro om mottagaren är en aktieägare som tar aktiv del i bolagets skötsel. 

Står det klart att mottagaren var medveten om att bilen såldes till underpris, saknar det bety-

delse om han eller hon svävat i tron att värdeöverföringen var tillåten. Återbäringsskyldighet-

ens närmare innebörd kommer att beröras senare uppsatsens tredje del i rörande de obligat-

ionsrättsliga samt sakrättsliga rättsverkningarna. 

 

Uppkommer en brist vid återbäringen enligt 17:6 är personer som har medverkat till den vär-

deöverföringen bristtäckningsskyldiga enligt 17:7 1 st. Medverkan kan enligt första stycket 

bestå i att besluta om värdeöverföringen eller verkställa värdeöverföringsbeslutet samt även i 

att upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning som ligger till grund för värdeöverföring-

en. Tredje man vars medverkande enbart består i att ha mottagit den olovliga värdeöverfö-

ringen kan även bli bristtäckningsskyldig enligt 17:7 3 st.  

 

För att bristtäckningansvar ska aktualiseras för medverkande enligt 1 st. samt mottagare enligt 

3 st. 3 krävs det för det första att värdeöverföringen inte kan återkrävas av mottagaren som 

avses i 6 §, d v s att det uppkommer en brist vid återbäringen. Detta kan vara fallet om motta-

garen enligt 6 § är skyddad på grund av god tro eller att en brist uppstår för att personen sak-

nar tillgångar. Lagen uppställer med andra ord inget krav på att mottagaren i 6 § faktiskt är 

återbäringsskyldig för att bristtäckningsskyldighet skall komma ifråga så länge de objektiva 

kraven för återbäringsskyldighet föreligger.  Det är vidare en förutsättning för bristtäcknings-

skyldighet enligt 17:7 3 st. att mottagaren har tagit emot egendomen direkt från en sådan per-

son som avses i 6 §. Det är enbart s.k. mottagare i andra led som kan bli bristtäckningsansva-

riga enligt paragrafen. Mottagare i tredje, fjärde och femte led o.s.v. faller utanför bestämmel-

sens tillämpningsområde. 

 

Bristtäckningsregeln uppställer därutöver även en rad subjektiva rekvisit för att ansvar ska 

aktualiseras. Enligt 2 st. krävs det uppsåt eller oaktsamhet för att medverkande styrelseleda-

mot, VD, revisor eller särskild granskare ska bli bristtäckningsskyldiga. För aktieägare eller 
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utomstående som medverkat till värdeöverföringen uppställs däremot ett krav på uppsåt eller 

grov oaktsamhet. För att mottagare i andra led enligt st. 3 ska hållas ansvarig krävs det att han 

eller hon har haft faktisk vetskap om att det är fråga om en olaglig värdeöverföring. Att motta-

garen borde ha förstått att det rörde sig om en olovlig värdeöverföring är med andra ord inte 

tillräckligt. Vetskapen skall avse dels förhållandet att det har skett en olaglig värdeöverföring, 

dels den omständigheten att just den mottagna egendomen härrör från den olagliga värdeöver-

föringen.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Skog m.fl. Aktiebolagslagen – En kommentar, Del II, Kommentar till 17:7. 
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Del 3: Obligationsrättsliga & sakrättsliga verkningar av återbäringsskyl-

digheten  

 
4. Obligationsrättslig ogiltighet och sakrättslig ogiltighet 
Vid bedömandet av ogiltighetens obligationsrättsliga samt sakrättsliga verkningar är det enligt 

Ingvarsson samt Kihlman nödvändigt att först klargöra den fundamentala skillnaden mellan 

obligationsrätt och sakrätt. Obligationsrätten och sakrätten har enligt Kihlman helt skilda syf-

ten inom civilrätten51 då obligationsrätten syftar till att fördela riskerna mellan avtalsparterna, 

medan sakrätten ytterst syftar till att fördela konkursgäldenärs egendom mellan konkursbor-

genärerna. Ingvarsson är av liknande uppfattning då han noterar att sakrätten har karaktären 

av konfliktregler vilka inte uppbärs av samma hänsyn som obligationsrättens partsorienterade 

perspektiv.52 

 

Eftersom systemen har skilda syften, måste de därför behandlas på olika sätt av jurister. Trots 

att vissa svenska rättsvetenskapsmän uppvisar en tendens till att vara av motsatt uppfattning 

så är iden inte främmande för andra rättsystem. Skillnaden mellan obligationsrättsliga och 

sakrättsliga verkningar av ogiltighet är allmänt erkänd i tysk rätt där man tillämpar den s.k. 

”abstraktionsprincipen.”53 Principen innebär att man ser det obligationsrättsliga avtalet som 

separat från det sakrättsliga avtalet. Det är enligt tysk rätt fullt möjligt att enbart det obligat-

ionsrättsliga avtalet förklaras ogiltigt och att det sakrättsliga avtalet lämnas orört av domsto-

len. Ibland kan den obligationsrättsliga ogiltigheten dock sägas ha sakrättsliga verkningar 

varvid även den sakrättsliga äganderättsövergången anses ogiltig. Vissa svenska rättsveten-

skapsmän förespråkar däremot en sorts ”automatprincip” vilken drar ett likhetstecken mellan 

obligationsrättslig ogiltighet och sakrättslig ogiltighet. Enligt principen uppstår sakrättsliga 

verkningar per automatik så snart ett avtal förklaras obligationsrättsligt ogiltigt. Detta snäva 

synsätt lämnar litet utrymme åt en domstol att göra en skälighetsbedömning. Motsatsvis kan 

en abstraktionsprincip sägas innebära vissa fördelar då den ger domstolarna ett större ut-

rymme att använda sig av skälighetsbedömningar som beaktar de praktiska konsekvenserna i 

det enskilda typfallet.  

 

                                                
51 Kihlman, Förutsättningsläran – obligationsrättsliga och sakrättsliga aspekter, Minnesskrift till Knut 
Rodhe, s. 198.  
52 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s. 95. 
53 Andersson, Om vinstutdelning i aktiebolag, s. 502, Bramsjö, Om avtals återgång, s. 120. 
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Följaktligen bör sakrättsliga samt obligationsrättsliga verkningar av handlanden i strid med 

legala förbud som värdeöverföringsförbuden särskiljas och behandlas var för sig vid en juri-

disk analys. Den tidigare nämnda ogiltighetsanalysen förespråkad av Nial som oäven använ-

des av HD i NJA 1997 s. 93, presenterade en modell för att avgöra om ett legalt förbud bör 

sanktioneras med ogiltighetsverkan, d.v.s. om rättsföljden borde vara ogiltighet. Frågan är 

därvid; om ogiltighetsbedömningen utgår från en nyanserad modell, varför kan då inte även 

de obligationsrättsliga rättsverkningarna samt sakrättsliga verkningarna bedömas enligt en 

lika nyanserad modell med beaktande av bl.a. förbudets ändamål?54 Om ett handlande i strid 

med ett legalt förbud inte automatiskt medför ogiltighet enligt domstolen så bör rimligen inte 

heller rättsverkningarna därav inträda per automatik. Givetvis är det dock fullt möjligt att det 

efter en analys av syftet med återbäringsskyldigheten och värdeöverföringsförbuden i 17 ka-

pitlet ABL, behovet av även sakrättslig ogiltighet samt konsekvenserna av detta för eventuella 

godtroende motparter och tredje män faktiskt kan motivera sakrättsliga rättsverkningar. Nials 

ogiltighetsanalys bör därvid kunna tillämpas som innefattande tre separata bedömningar:  

 

1) Bedömning om handlandet skall ses som ogiltigt överhuvudtaget. 

2) Bedömning om ogiltigheten skall ha obligationsrättsliga verkningar, och i vilken om-

fattning, i förhållande till avtalsparten B.   

3) Bedömning om ogiltigheten skall ha sakrättsliga verkningar i förhållande till avtals-

partens kontrahent C eller avtalspartens borgenärer C.  

 

Beträffande återbäringsskyldigheten enligt 17:6 ABL kan första steget i ogiltighetsanalysen 

frångås då värdeöverförbuden redan är sanktionerade med ogiltighet i form av återbärings-

skyldighet för mottagaren av värdeöverföringen. Sålunda blir det fråga om att utreda rätts-

verkningarna av återbäringsskyldigheten i övrigt. Argumentationen rörande steg 1 blir däre-

mot även aktuell i senare led då även dessa kräver en ändamålsinriktad tolkning av förbuden. 

Följaktligen kommer resterande del av uppsatsen begagna sig av samma metodik och uppdel-

ning varvid återbäringsskyldighetens obligationsrättsliga och sakrättsliga rättsverkningar 

kommer att diskuteras med värdeöverföringsreglernas och aktiebolagslagens skyddsändamål 

som främsta utgångspunkt.   

 

 

                                                
54 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 213.  
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5. Obligationsrättsliga verkningar 
Den obligationsrättsliga verkningen av ogiltighet anses normalt att vara, likt vid hävning av 

köpeavtal enligt § 64 KöpL, att parterna frigörs från sin respektive prestationsskyldighet samt 

att eventuellt redan fullgjorda prestationer återbäras av vardera parten ”Zug om Zug”. 55  Ing-

varsson56 benämner att avtalet saknar verkan för framtiden57 och att parternas prestationsskyl-

dighet därför bortfaller som att ogiltigheten har en ”primär verkan”. Ogiltigheten anses även 

ha sekundär verkan när avtalet saknar verkan bakåt i tiden vid ursprunglig ogiltighet.58  När 

egendom har förstörts eller av annan anledning inte kan återbäras anses det istället uppkomma 

en motsvarande värdeersättningsskyldighet för parterna samt eventuellt skadeståndsskyldighet 

för det negativa kontraktsintresset. Principen kan generellt uttryckas som att rättsförhållandet 

mellan parterna skall avvecklas så långt att ekvivalensen som förelåg innan avtalet slöts åter 

skall uppnås.  

 

Vid ogiltighet till följd av återbäringsskyldighet enligt 17:6 aktiebolagslagen består rättsfölj-

den av att mottagaren ska återbära det han eller hon har uppburit vilket även framgår av para-

grafens ordalydelse. Vad eller hur mycket som ska återbäras beror dock på värdeöverföring-

ens storlek och på vilken grund som värdeöverföringen är olovlig.59 Är värdeöverföringen 

t.ex. ogiltig på grund av att den strider mot vinstudelningsreglerna i 18 kapitlet, och samtliga 

aktieägare inte har gett sitt samtycke, så träffas hela värdeöverföringen av ogiltigheten och 

hela beloppet eller egendomen skall återbäras av mottagaren. Endast om den egendom som 

överförts har förstörts eller överlåtits vidare kan man tänka sig att ren ersättningsskyldighet 

motsvarande värdet uppkommer. Om endast en del av värdeöverföringen är olovlig, d.v.s. den 

är enbart partiellt ogiltig, uppstår det lätt komplikationer avseende återbäringen då det som 

ska återbäras inte svarar mot den utdelade egendomen. Exempelvis uppstår en sådan situation 

när värdeöverföring sker i strid med 17:3 men en del av egendomen täcks av utdelningsbart 

kapital i bolaget. Är det då fråga om en s.k. delbar prestation, exempelvis pengar, så kan vär-

deöverföringen givetvis indelas i en giltig och en ogiltig del varvid en aktieägare enbart är 

skyldig att återbära mellanskillnaden.60 Om egendomen däremot är odelbar och ogiltigheten 

endast träffar en del av den så har det förespråkats olika lösningar i doktrinen. Enligt Lind-

                                                
55 Bramsjö, Om avtals återgång, s. 50, Nial, TfR 1936, s. 11. 
56 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s. 18.  
57 Ogiltighet ex nunc. 
58 Ogiltighet ex tunc. 
59 Prop. 2004/05:85 s. 756. 
60 NJA 1980 s. 311 och prop. 2004/05:85 s. 756. 
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skog är mottagaren i detta fall ändå skyldig att återbära hela egendomen mot erhållande av 

kompensation för den giltiga delen.61 Andersson bedömer däremot att det i detta fall är till-

räckligt om mottagaren enbart betalar tillbaka mellanskillnaden likt vid en delbar prestation.62 

Förarbetena till ABL tycks dock förespråka en dylik kompensationslösning istället för en vär-

deersättningsskyldighet.63  

 
Vid tillkomsten av 2005 års ABL föreslog Aktiebolagskommittén att återbäringsskyldigheten 

skulle ersättas med en skyldighet att utge ersättning med belopp motsvarande det från bolaget 

olagligen överförda värdet.64 Lösningen avfärdades dock av Regeringen då bl.a. vissa remiss-

instanser ansåg att en värdeersättningsregel skulle få till följd att bolaget inte skulle ha sepa-

rationsrätt till överförd egendom i mottagarens konkurs. Regeringen beslutade därmed att 

behålla den redan gällande återbäringsskyldigheten.  Inom doktrinen råder det dock fortfa-

rande delade meningar om rättsföljden vid ogiltighet enligt 17:6 bör tillämpas som en strikt 

återbäringsregel eller som en värdeersättningsskyldighet. Andersson har länge hävdat att en 

värdeersättningsregel skulle vara mer lättillämpad för praktiker och domstolar samt även vara 

samhällsekonomiskt effektiv då det skulle minska transaktionskostnader. Främsta argumentet 

för en värdeersättningsregel är dock enligt Andersson att det borgenärskyddssyfte och aktie-

ägarskyddssyfte som uppbär värdeöverföringsförbuden endast består i att skydda ett förmö-

genhetsvärde i kronor, inte att skydda specifik egendom.65 Det är för borgenärernas kapital-

skydd obetydligt om själva egendomen återbärs till bolaget eller om man erhåller en ersätt-

ning motsvarande egendomens värde. Vid vissa ogiltighetsgrunder, t.ex. enligt 3 kap. AvtL, är 

det i linje med ogiltighetsregelns syfte att skydda kontrahenten genom att tillämpa en tradit-

ionell återgångslära. Samma skäl gör sig dock inte gällande vid aktiebolagsrättsliga förhållan-

den.66  

 

Till skillnad mot för Andersson fäster Lehrberg stor vikt vid att aktieägarsskyddet och bola-

gets behov, som enligt honom, även innefattar ett intresse av att få tillbaka just viss egendom. 

Lehrberg förespråkar återgång av egendomen med ekonomisk kompensation även vid partiell 

ogiltighet och delbar egendom då man ”med en sådan lösning slipper ifrån de olägenheter 

                                                
61 Lindskog SvJT 1992 nr. 2 s. 98. 
62 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 209, Bramsjö, Om avtals återgång, s. 108 och 110.	  
63 Prop. 2004/05:85 s. 756. 
64 SOU 2001:1 s. 112 och SOU 1997:168 s. 83. 
65 Andersson, Kapitalsskyddet i aktiebolag, s. 210-211. 
66 Andersson, Kapitalsskyddet i aktiebolag, s. 210. 
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som kan vara förknippade med att bolaget mister egendomen.”67 Det kan förvisso tänkas att 

den olovligt överförda egendomen är av särskild vikt för bolaget och dess aktieägare om 

egendomen t.ex. i framtiden kan tänkas generera betydande avkastning för bolaget eller är 

nödvändig för bolagets verksamhet. Det skulle kunna röra sig om mark med betydande oljere-

surser eller egendom vars innehav stärker företagets goodwill. Att den överförda egendomen 

är oundgänglig för bolaget torde dock anses höra till undantagsfallet vid värdeöverföringar. 

Till denna del verkar Lehrbergs resonemang främst vara baserat utifrån ett fåmansföretagsper-

spektiv där, beroende på omständigheterna, även bolagets enda bil i och för sig skulle kunna 

anses utgöra oundgänglig egendom för verksamheten. Andersson ifrågasätter härvid lämplig-

heten av att utforma en lagregel efter en atypisk situation.68  

 
Lehrberg hävdar vidare att en värdeersättningsregel skulle leda till svåra värderingsfrågor då 

lös egendom enligt honom är svårvärderad. Det skulle därutöver leda till kostnader för parter i 

en tvist då dom skulle tvingas inbringa expertutlåtanden för att värdera egendomen. Härvid 

glömmer Lehrberg dock att man redan i ett tidigare led har behövt värdera egendomen då frå-

gan om en värdeöverföring överhuvudtaget ens föreligger ska göras utifrån en bedömning om 

rättshandlingen innefattat en förmögenhetsminskning för bolaget.69 Värdeöverföringen måste 

redan i detta skede åsättas ett värde för att kunna jämföras med mottagarens motprestation.70 

Man får även förmoda att svenska domstolar i regel är relativt vana vid att behöva göra olika 

värderingsbedömningar i sitt arbete med vägledning utifrån det rådande marknadsvärdet.   

 

Trots att skälen sammantaget därför får anses tala för att en värdeersättningsregel bör tilläm-

pas bör man dock ha i åtanke att en dylik regel i praktiken skulle förhindra bolaget från att ha 

separationsrätt i mottagarens konkursbo med hänsyn till sakrättens specialitetsprincip. Därför 

blir valet mellan en återbäringsregel respektive en värdeersättningsregel i slutändan beroende 

av huruvida man anser att återbäringsskyldigheten borde ha sakrättsliga verkningar eller inte. 

 

 

 

                                                
67 Lehrberg SvJT 2013 s. 471. 
68 Andersson, SvJT 2014 s. 72. 
69 Se tidigare avsnitt 3.1. om värdeöverföringsbegreppet vid förtäckta värdeöverföringar enligt 17:1 1 
st. p.4.	  
70 Andersson, SvJT 2014 s.88. 
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6. Sakrättsliga verkningar  
Sakrätten anses ofta vara ett snårigt rättsområde då det är sparsamt reglerat i svensk lag. Sak-

rättsliga konflikter rörande egendom är istället huvudsakligen reglerade inom praxis och dokt-

rin och rättsläget får sägas vara relativt oklart när aktiebolag är inblandade. Ett sakrättsligt 

skydd för bolaget vid olovliga värdeöverföringar avser dels bolagets rätt att vindicera egen-

dom som värdeöverföringsmottagaren överlåtit vidare till mottagare i andra led, s.k. vindikat-

ionsrätt, samt bolagets rätt att undandra egendomen från värdeöverföringsmottagarens kon-

kursbo, s.k. separationsrätt. Framställningen kommer i det följande använda sig av den klas-

siska A-B-C- modellen för sakrättsliga konflikter som introducerades av Henrik Hessler.71 A 

är i detta fall aktiebolaget som har ett återbäringsanspråk på grund av en olovlig värdeöverfö-

ring samt B den återbäringsskyldige mottagaren enligt 17:6. C är vid vindikationsrättsfrågan 

mottagare i andra led och vid separationsrätt, den återbäringsskyldige B:s konkursbo/ kon-

kursborgenärer.  

 

6.1 Vindikationsrätt  
Frågan huruvida ett aktiebolag A framgångsrikt kan föra en vindikationstalan rörande egen-

dom som överlåtits från B till C som mottagare i andra led prövades av HD i rättsfallet NJA 

1997 s. 418.72  I domen underkände HD möjligheten för ett aktiebolag att vindicera en olovlig 

värdeöverföring från en bank som varit mottagare i andra led. Som skäl anförde HD att aktie-

bolagslagen utformning och systematik talade för att ABL:s bestämmelse om bristtäckningan-

svar, borde vara ”en i det närmaste uttömmande reglering av följderna av olovlig utbetalning.” 

Svar borde därför i första hand sökas i en analogitillämpning av ABL och inte i oskrivna 

rättsgrundsatser eller analogier av regler helt utanför lagstiftningen om aktiebolag. Detta in-

nebar att varken bestämmelserna i 8 kap aktiebolagslagen eller allmänna förmögenhetsrätts-

liga regler om vindikation kunde åberopas som stöd för ogiltighet av bolaget. Däremot ansågs 

bestämmelserna om återbetalningsskyldighet och bristtäckningansvar i dåvarande 12 kap 5 § 

ÄABL i viss utsträckning även kunna tillämpas analogt. HD ansåg att grunderna för brist-

täckningsbestämmelsen borde således kunna tillämpas analogt även på den vars medverkan 

väsentligen bestått i att han som mottagare i andra led tagit emot en olovlig värdeöverföring 

från någon som är återbetalningsskyldig. En förutsättning för att banken skulle bli bristtäck-

                                                
71 Hessler Allmän Sakrätt, s. 6 och s. 64. 
72 Det s.k. SÖMÅ-fallet. Se även äldre praxis NJA 1951 s. 6 och 1966 s 475. 
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ningsskyldig enligt analogtillämpningen var dock att man hade haft faktiskt vetskap om att 

man mottagit en olovlig värdeöverföring. Ett sedvanligt godtroskrav skulle enligt HD ha in-

verkat negativt på omsättningsskyddet då mottagare i praktiken skulle behöva undersöka vari-

från värdeöverföringen härrör och hur den företagits. En mottagande bank skulle med andra 

ord i princip åläggas en undersökningsplikt vid enbart ett krav på oaktsamhet. Man stannade 

därmed vid att uppställa ett högre krav på uppsåt hos mottagare i andra led för bristtäcknings-

skyldighet. HD:s bedömning i rättsfallet begränsade därvid kraftigt bolagets möjligheter att i 

förhållande till utomstående tredje män åberopa ogiltighet på den grunden att en rättshandling 

är olovlig enligt värdeöverföringsförbuden i 17 kapitlet ABL. Rättsfallet har sedan kommit 

direkt till uttryck i lagtexten i och med införandet av bristtäckningsskyldigheten för mottagare 

i andra led enligt 17:7 3 st. i 2005 års ABL.  

 

En avgörande skillnad mellan bristtäckningsregeln i 17:7 3 st. och en sedvanlig vindikations-

rätt är de uppställda godtrosrekvisiten enligt ABL jämfört med godtrosförvärvslagen. Enligt 

17:7 3 st. måste bolaget visa att C hade faktisk vetskap om olovligheten. För att C skulle göra 

ett godtrosförvärv enligt § 2 GFL uppställs däremot både subjektiva samt objektiva rekvisit 

för att C skall kunna bryta A:s vindikationsrätt. Det krävs enligt § 2 2 st.. GFL att C utifrån 

omständigheterna och egendomens beskaffenhet, inte ens borde ha misstänkt att B inte hade 

haft rätt att överlåta egendomen. Bristtäckningsbestämmelsen fordrar däremot att C har fak-

tiskt vetskap, d.v.s. har haft ett direkt uppsåt. Godtrosförvärv enligt GFL är även förenat med 

bl.a. ett traditionsrekvisit samt besittningsrekvisit enligt § 2 1 st., vilket gör det ännu svårare 

för C att få rätt mot A när vindikation tillämpas. Godtrosförvärv är för övrigt endast möjligt 

gällande lös egendom. En vindikationsrätt skulle med andra ord vara positivt för bolaget då 

det försvårar C:s möjligheter att behålla egendomen. Regeln om bristtäckning i 17:7 3 st. kan 

dock sägas vara ett alternativ till vindikation som däremot ställer upp mer generösa möjlighet-

er för mottagaren att freda sig mot bolagets krav i och med bl.a. ett generösare godtrosskydd.  

 

I och med att principen som uttrycktes i 1997 års fall har lagfästs i form av 17:7 3 st. ABL så 

får en vindikationsrätt för bolaget anses vara utesluten enligt gällande rätt. Syftet med en 

bristtäckningsregel för mottagare i andra led blir i själva verket meningslös om bolaget enligt 

generösare premisser kunde få tillbaka egendomen genom vindikation. Man får därmed anse 

att 17:7 3 st. utgör ett i ABL godtagbart vindikationssurrogat som fungerar som ett alternativ 

till sakrättsligt skydd. Detta gäller däremot endast så länge mottagarna inte försätts i konkurs 

då ABL inte ställer upp något liknande surrogatsskydd gällande separationsrätt. Frågan kvar-
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står alltså om bolaget ändå skulle kunna göra anspråket sakrättsligt gällande mot den återbä-

ringsskyldiges borgenärer C, vid en konkurssituation?  

 

6.2 Separationsrätt 
Enligt sakrätten kan ett separationsrättskrav beträffande viss egendom riktas mot ett kon-

kursbo då någon gör gällande att man genom ett förvärv åstadkommit en sakrättsligt skyddad 

äganderätt eller att själva äganderätten aldrig vidareöverlåtits.73  För att en separationsrätt ska 

föreligga är det därmed ett grundläggande rekvisit att man fortfarande är en sakrättsligt skyd-

dad ägare av egendomen. Sålunda utesluts separationsrätt i de fall förvärvaren av egendomen 

har gjort ett exstinktivt godtrosförvärv enl. § 2 GFL. Vidare förutsätter den s.k. specialitets-

principen inom sakrätten att kravet rör identifierbar egendom hos konkursgäldenären. Fungi-

bel egendom som t.ex. pengar kan inte separeras ur ett konkursbo om man inte hållit medlen 

särskilt avskilda.74 

 

Om bolagets anspråk på återbäring inte är sakrättsligt skyddat i form av separationsrätt, utan 

endast baseras på 17:6 eller 17:7 3 st., innebär det att bolaget enbart har en oprioriterad ford-

ran i B:s konkurs.75 Oprioriterade fordringar blir ofta värdelösa då dessa först får betalt efter 

att dom prioriterade borgenärerna har erhållit sin betalning ur konkursboet.76 Med andra ord 

innebär avsaknaden av separationsrätt att det i praktiken blir uteslutet för bolaget att få till-

baka egendomen eller ens värdet för den. Om bolaget däremot har separationsrätt så skall 

egendomen inte ingå i B:s konkursbo överhuvudtaget då bolaget är en sakrättsligt skyddad 

ägare. Med andra ord skulle en separationsrätt innebära betydande fördelar för bolaget vid en 

återbäringssituation.  

 
Det bör inledningsvis konstateras att rättsläget, i vart fall enligt författaren, inte är glasklart 

beträffande separationsrättsfrågan. Trots att man i förarbetena till nuvarande ABL underkände 

en vindikationsrätt för bolaget med hänvisning till 1997 års fall så uttalade man likväl att det 

var osäkert om bolaget skulle ha separationsrätt i mottagarens konkurs och att rättsläget fick 

                                                
73	   Separationsrätt grundad på förvärvad äganderätt respektive bibehållen äganderätt, se Millqvist, 
Sakrättens grunder, s. 74 och s. 100.  
74 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 79.  
75 Det bör härvid noteras att C i detta fall utgörs av den återbäringsskyldige B:s konkursborgenärer, 
inte som vid vindikationsfallet mottagare i andra led.  
76 § 18 Förmånsrättslagen (1970:979). 
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anses vara oklart på denna punkt.77 Man får förmoda att lagstiftaren därefter lämnade frågan 

till rättstillämpningen att avgöra. Separationsrättsfrågan har dock hittills lämnats oavgjord av 

HD. Låt vara att domstolens uttalanden i 1997 års fall beträffande vindikationsrätten förmod-

ligen tyder på att en liknande bedömning skulle göras även rörande separationsrätten så är 

detta dock inte självklart.78 Jan Andersson har hävdat detsamma i tidigare upplagor av sin 

lärobok79 där han uttalade att det kunde misstänkas, men inte antas, att även separationsrätt 

saknas. Andersson verkar emellertid numera vara av motsatt uppfattning.80 Enligt Andersson 

har återbäringsskyldighetens sakrättsliga verkningar slutligen bedömts av 1997 års fall och 

ytterligare befästs i svenskt rätt i och med det senare rättsfallet NJA 1999 s. 426. Bolaget sak-

nar med andra ord både vindikationsrätt och separationsrätt gällande sitt återbäringsanspråk. 

Ingetdera av dom hänvisade rättsfallen behandlar dock separationsrättsfrågan. Enligt förut-

sättningarna i NJA 1999 s. 426 hade ett utomstående finansbolag, som sedermera gått i kon-

kurs, erhållit en säkerhet i utbyte mot ett lån. Då lånet utgjorde en olovlig värdeöverföring 

från bolaget aktualiserades frågan om finansbolagets återbäringsskyldighet. Domstolen be-

kräftade 1997 års fall och angav att det krävdes uppsåt för att en utomstående mottagare 

skulle bli återbäringsskyldig. Då kreditbolaget endast borde ha insett att säkerställandet ut-

gjorde en olovlig värdeöverföring underkändes dock återbäringsskyldigheten. Med andra ord 

berörde HD aldrig frågan om aktiebolagets återbäringsanspråk hade varit skyddat i finansbo-

lagets konkurs.  

 

Trots att den övervägande huvudprincipen i svensk rätt kan tyckas vara att A kan göra gäl-

lande samma ogiltighet mot C som han kunnat göra mot B så har det inom doktrinen diskute-

rats om man inte i detta fall borde göra en åtskillnad beroende på om ogiltigheten hänför sig 

till en svag eller stark ogiltighetsgrund.81 Enligt Göransson kan det finnas skäl att vid svag 

ogiltighet begränsa A:s möjlighet att framställa invändningar mot C. Skälen gör sig ännu mer 

gällande då ursprungsägarens skyddsvärde kan diskuteras som vid fall av pactum turpe eller 

annat vårdslöst beteende vid avtalsslutet.82 Enligt Göranssons förespråkade modell är sakrätts-

                                                
77 Prop. 2004/05:85 s.393. 
78 Speciellt med hänsyn till NJA 2011 s. 755 som verkar luta åt motsatt håll. Se kapitel 7 nedan om 
preskription av bolagets återbäringsanspråk.  
79 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 86.  
80 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 217. 
81 Se för liknande resonemang Hesslers diskussion i SOU 1965:14 s. 44.  
82 Göransson anger som exempel oaktsamt orsakande av förklaringsmisstag enligt § 32 AvtL. Se Gö-
ransson, Ogiltighet i sakrätten, s. 67.  Ett intressant spörsmål är om ett aktiebolag i detta fall kan anses 
ha handlat oaktsamt eller med uppsåt då det företagit en rättshandling i strid med ABL vid olovliga 
värdeöverföringar?  
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liga verkningar motiverade endast vid starka ogiltighetsfall. Göransson försöker därefter 

rangordna de svaga ogiltighetsgrunderna sinsemellan utifrån deras styrka. Enligt Göransson 

finner man svek, lindrigare tvång och ocker enligt AvtL högst upp på skalan följt av förkla-

ringsmisstag, felaktiga förutsättningar och jämkning enligt § 36 AvtL. Längst ner i rangord-

ningen finns hävningsrätt på grund av kontraktsbrott.83 Någonstans vid de lindrigare fallen av 

ogiltighet skall man därefter dra en gräns och konstatera att ogiltigheten är för svag för att 

kunna göras gällande mot tredje man, kanske även oberoende av C:s goda tro.84 Liknande 

anser Hessler att de starkare ogiltighetsgrunderna samt lindrigare tvång, svek och ocker står 

allt för nära stöldfallet för att det skulle vara motiverat att försämra den ursprungliga ägarens 

sakrättsliga skydd.”85  Enligt Andersson kan återbäringsskyldighet till följd av en överträdelse 

av borgenärsskyddet i 17:3 möjligtvis kunna anses utgöra en svag ogiltighetsgrund. Med stöd 

av Göranssons modell borde man därför kunna hävda att överträdelser av 17:3 inte ska kunna 

göras gällande mot konkursborgenärerna. 

 

Det finns dock exempel inom praxis på avtalsrättens område där svaga ogiltighetsgrunder har 

erkänts sakrättslig verkan i form av separationsrätt. I NJA 1985 s. 178 medgav HD separat-

ionsrätt vid ogiltighet enligt förutsättningsläran. I fallet hade en leverantör separationsrätt i 

den återbäringsskyldiges konkurs, då återbäringsskyldigheten hade uppstått på grund av att ett 

avtal blivit ogiltigt på grund av bristande förutsättningar.  I ett annat fall, NJA 1995 s. 162 

ansågs separationsrätt föreligga då ett avtal förklarats ogiltigt på grund av svek enligt § 30 

AvtL.86 Rättsfallen har tidigare åberopats av Håstad som stöd för återbäringsskyldighetens 

sakrättsliga verkningar.87 Enligt Andersson kan dock denna praxis, inklusive andra avgöran-

den då man konstaterat sakrättsliga verkningar på grund av ogiltighet enligt avtalslagen, inte 

abstraheras till en generell princip som innebär att ogiltighet alltid ska erkännas sakrättsliga 

verkningar.88 Även Millqvist har uttalat att det trots NJA 1985 ändå är oklart om avtalsrättslig 

ogiltighet kan åstadkomma separationsrätt då HD i ett senare rättsfall inte valt samma separat-

ionsrättlösning.89 HD uttalade även själv i 1985 års fall att det kunde finnas skäl att inte er-

                                                
83 Göransson, Ogiltighet i sakrätten, s. 14.  
84 Det bör noteras att C:s goda eller onda tro inte är av betydelse i denna treparts konstellation då C är 
ett konkursbo vilket inte kan göra ett godtrosförvärv då det endast förvaltar egendomen. Borgenärers 
ev. onda tro kan dock tänkas väcka moraliska synpunkter. 
85 Hessler, SOU 1965:14 s. 46.  
86 Till grund för avgörandet låg dock en brottmålsdom där svaranden fällts för bedrägeri vilket skulle 
kunna ha påverkat bedömningen i en generösare riktning.  
87 Juridiska fakulteten vid Uppsala universitets remissvar till SOU 1997:168.   
88 Andersson, JT nr. 3 2004/05, s.737. 
89 NJA 1996 s.410 och Millqvist, Sakrättens grunder, s. 75.  
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känna separationsrätt t.ex. vid ”situationer i vilka det inte alltid framstår som naturligt att par-

ten skall gynnas på bekostnad av motpartens övriga borgenärer.”90 Frågan blir om det överhu-

vudtaget kan anses lämpligt att använda sig av analogier till svåravgränsade uppdelningar i 

stark respektive svag ogiltighet och rättsfall rörande avtalslagens ogiltighetsregler. Med hän-

syn till att HD i NJA 1997 s.418 specifikt uttalade att man bör undvika analogier till rätts-

grundsatser och regleringar utanför ABL så kan man enligt författarens mening ifrågasätta 

lämpligheten av att använda sig av ovan nämnda resonemang för att avgöra om ett aktiebolag 

bör ha separationsrätt för sitt återbäringsanspråk. Enligt Andersson borde frågan istället avgö-

ras med beaktande av att ogiltigheten är orsakad på grund av överträdelse av legala förbud. 

Man kan därvid inte anta att ogiltigheten medför sakrättsliga verkningar annat än om skydds-

ändamålen som uppbär värdeöverföringsförbuden är av särskilt kvalificerat slag.91 Någon 

presumtion för sakrättsliga verkningar borde därför inte uppställas vid ogiltighet till följd av 

en olovlig värdeöverföring. Frågan bör uteslutande avgöras enligt Nials ogiltighetsmodell 

varvid man beaktar omständigheterna i det enskilda typfallet utifrån syftet med värdeöverfö-

ringsförbuden, behovet av separationsrätt med hänsyn till förbudens effektivitet, samt konse-

kvenser för inblandade parter. Då bedömningen avser sakrättsliga verkningar är det även nöd-

vändigt att bedöma konsekvenserna för tredje man och vilken effekt en separationsrätt skulle 

ha på omsättningsintresset. Trots att frågan om parterna (och tredje mans) goda tro enligt Ni-

als modell hör till konsekvensbedömningen så borde man enligt författarens mening lämplig-

en behandla denna fråga separat och därvid ta hänsyn till god respektive ond tro hos både A, 

B och C samt  de eventuella rättviseskäl som därmed kan aktualiseras.  

 

Med hänsyn till värdeöverföringsreglernas skyddssyften blir det först aktuellt att bedöma om 

det ur borgenärsskyddets synvinkel kan anses vara nödvändigt att ge bolaget separationsrätt i 

mottagarens konkurs. Givetvis ligger det även i borgenärernas intresse att bolaget genom se-

parationsrätt får förstärkta möjligheter att kräva tillbaka tillgångar. Det ökar deras chans att få 

sina fordringar betalda. Däremot, likt tidigare påpekat, så hänför sig borgenärsskyddsintresset 

enbart till att återfå ett värde till bolaget. Det är för borgenärerna oväsentligt om bolaget åter-

får en sak eller dess värde i pengar. Man kan även ifrågasätta om bolagets borgenärer överhu-

vudtaget skall anses skyddsvärda till den grad att det bör gå ut över tredje man. Enligt An-

dersson erbjuder ABL:s kapitalsskyddsregler ett enbart illusoriskt skydd för borgenärerna. 

Borgenärerna brukar enligt Andersson skydda sig på andra sätt och lär även göra det obero-
                                                
90 jmfr. fotnot 82 ovan angående oaktsamhet hos den ursprunglige ägaren.  
91 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 213.  
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ende av om bolaget har sakrättsligt skydd eller ej.92 Motsatsvis kan man dock även ställa frå-

gan; om man anser att borgenärsskyddet i ABL redan är svagt – varför urholka skyddet ännu 

mer genom att försvåra aktiebolagets möjligheter att kräva tillbaka egendom? 

 

Starkare skäl för separationsrätt skulle möjligtvis kunna finnas med hänsyn till ak-

tieägarsskyddet. När det gäller att skydda kapitalet i ett aktiebolag är det inte bara borgenärer-

na man bör tänka på, även aktieägarna har ett intresse av att deras investeringar skyddas. Det 

är ju deras investering som förbrukas i takt med att det egna kapitalet minskar. Möjligtvis kan 

man anse att borgenärerna kan skydda sig på andra sätt om bolaget ges separationsrätt. Men 

hur ska aktieägarna göra det? Till skillnad från Andersson är författaren som sagt inte av upp-

fattningen att man helt kan utesluta att det finns fall då just den överförda egendomen är av 

vikt för aktieägarna och inte enbart värdet av den. Aktieägarsskyddet skulle därför kunna tala 

för separationsrätt. Avgörande blir dock om man kan betrakta aktieägarna som mer skydds-

värda än mottagaren B:s borgenärer? Här bör det vidhållas aktieägarna själva valt att investera 

sina tillgångar i ett vinstdrivande företag i gengäld mot att undgå personligt betalningsansvar. 

Dom är således redan skyddade i den bemärkelsen. Därutöver står det i ABL en rad olika 

skyddsmekanismer till aktieägarnas förfogande som ger dom möjligheten att förhindra sty-

relse eller VD från att företa olovliga värdeöverföringar. Förekomsten av redan existerande 

säkerhetsventiler i ABL som ska stärka minoritetsaktieägarnas bestämmanderätt, möjligheten 

att klandra bolagsstämmobeslut, rätten att välja och avsäga styrelseledamöter samt rösta mot 

ansvarsfrihet borde ge ett i förhållande till aktieägarnas skyddsvärde erforderligt skydd mot 

olovliga värdeöverföringar. Olovliga värdeöverföringar som inkräktar på aktieägarsskyddet 

bör enligt författaren först och främst förhindras och sanktioneras internt snarare än att gå ut 

över tredje man och omsättningsskyddet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det vis-

serligen kan finnas legitima skäl att ge bolaget separationsrätt med hänsyn till aktieägar-

skyddsintresset men att aktieägarna däremot inte kan anses skyddsvärda nog för att det skall 

ske på bekostnad av tredje man.  

 

Då HD i 1997 års fall fäste stor vikt vid omsättningsskyddet vid bedömningen huruvida bola-

gets återbäringsanspråk borde få sakrättslig verkan gentemot mottagare i andra led borde man 

även undersöka i vilken mån omsättningsskyddet gör sig gällande vid separationsrätt för bo-

laget. Avgörande för HD:s bedömning var bl.a. den påverkan bolagets vindikationsrätt skulle 

                                                
92 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 60. 
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ha haft på omsättningen då banker i princip skulle ha ålagts en undersökningsplikt vid motta-

gande av värdeöverföringar från aktiebolag. Trots att domstolen avrådde från analogier till 

rättsgrundsatser utanför aktiebolagslagen så är det dock inte säkert att det skulle te sig lika 

olämpligt gällande separationsrätt. För det första så ifrågasätter författaren varför tredje man 

skall anses vara lika skyddsvärd vid separationsrätt som vid vindikationsrätt. Mottagare i 

andra led är, förvisso en tredje man i förhållande till den åberopade ogiltigheten, men är dock 

även en part i avtalskedjan rörande värdeöverföringen. Konkursborgenärerna faller däremot 

helt utanför denna avtalskedja. Då konkursboet enbart förvaltar egendomen kan konkursbor-

genärerna aldrig hävda ett konkurrerande äganderättsanspråk på egendomen utan endast en 

rätt att behålla egendomen i konkursboet. En medgiven separationsrätt för bolaget skulle så-

ledes aldrig uppställa ett godtroskrav innefattande en undersökningsskyldighet för C. Hänsy-

nen till omsättningen och bankverksamheten gör sig därför inte gällande på samma sätt som 

vid vindikationsrättsfrågan.  

 

För det andra bör man betona att HD i 1997 års fall hade möjligheten att, istället för att till-

lämpa en vindikationsregel, tillämpa en aktiebolagsrättslig regel analogt. För närvarande finns 

det dock ingen bestämmelse i ABL som kan tillämpas analogt istället för en separationsrätt. 

Annorlunda uttryckt, det finns förvisso ett vindikationssurrogat i form av 17:7 3 st. men där-

emot inte någon form av pseudo-separationsrätt för bolaget.  

 

Till stöd för att bolaget inte skall ha separationsrätt i B:s konkurs har röster höjts inom doktri-

nen som ifrågasätter varför A skulle ha separationsrätt då konkursborgenärerna är i god tro 

rörande ogiltighetsgrunden. Normalt sett så har ju A ha inte rätten att göra ogiltigheten gäl-

lande mot en medkontrahent i god tro. Kihlman har härvid ifrågasatt varför konkursborgenä-

rernas goda tro skall vara mindre värd en motpartens goda tro.93  Andersson är inte heller 

övertygad om att bolagets borgenärer alltid skall prioriteras framför medkontrahentens borge-

närer.94 Den kan t.ex. vara så att den olovligt överförda egendomen utgjorde en sådan bety-

dande del av B:s tillgångar att B:s rätt till egendomen varit en förutsättning för att borgenären 

C skulle ingå ett avtal med B. Är det rimligt att konkursborgenären i detta fall inte har någon 

rätt att förhindra att egendomen försvinner ur konkursboet? Enligt dessa resonemang bör ak-

tiebolaget inte ha separationsrätt oavsett om mottagaren är i ond tro och mottagarens borgenä-

                                                
93 Kihlman, Förutsättningsläran – obligationsrättsliga och sakrättsliga aspekter, Minnesskrift till Knut 
Rodhe, s. 201. 
94 Andersson, JT nr. 3 2004/05, s. 736-737.  
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rer skall istället gynnas då egendomen blir kvar i konkursboet. Man bör dock i detta fall be-

grunda följande sannolika situation: 

 

Aktiebolaget A har olovligen överfört sakegendom i strid med beloppspärren i 17:3 ABL. I 

detta fall träffas hela värdeöverföringen av ogiltigheten. Mottagaren B visste eller borde ha 

insett att värdeöverföringen stred mot ABL och är därmed återbäringsskyldig enligt 17:6 1 st. 

Innan bolaget hinner kräva tillbaka egendomen försätts B i konkurs. Trots att egendomen är 

oförstörd och identifierbar hos B så har A inte rätt till egendomen då man inte har separations-

rätt i B:s konkurs. Konkursboet C säljer egendomen och B:s övriga borgenärer får betalt. Ak-

tiebolagets oprioriterade fordran får dock inte utdelning i konkursen.  

 

Varför skall B:s borgenärer i detta fall ha bättre rätt till egendomen än vad B själv hade haft 

om han inte hade varit i konkurs? Enligt Andersson är det inte uppenbart att bolagets borgenä-

rer alltid bör prioriteras framför mottagarens borgenärer. Men varför ska mottagarens borge-

närer åtnjuta större skydd än bolagets borgenärer och aktieägare tillsammans även i fall då 

deras rätt är baserad på ett förvärv i ond tro? Borgenärerna stödjer därmed sin rätt på en olov-

lig värdeöverföring. Att berika sig på någon annans rättsstridiga gärning får allmänt anses 

vara stötande. Givetvis blir situationen desto mer stötande om det rör sig om privat personer 

och ogiltighetsgrunder som t.ex. råntvång enligt AvtL men likväl tycker författaren att all-

männa rättviseskäl fortfarande kan gälla vid aktiebolagsrättsliga förhållanden. Ett visserligen 

relevant motargument i denna del är dock att, trots B:s onda tro, så är det aktiebolaget självt 

som företagit värdeöverföringen. Det är med andra ord inte fråga om någon rättsstridig rätts-

handling som B har företagit ensam. Möjligtvis kan man anse att bolaget varit grovt oaktsamt 

eller kanske även ha agerat med uppsåt i denna bemärkelse och därför inte ska anses vara lika 

skyddsvärd.95 Motsatsvis kan man även fråga sig om det är rimligt att bolaget får separations-

rätt i B:s konkurs, på bekostnad av godtroende konkursborgenärer, vid återbäringsskyldighet 

som grundas på en överträdelse av likhetsprincipen? Bör faktumet att en aktieägare missgyn-

nats i förhållande till andra aktieägare gå ut över mottagarens ovetande borgenärer? Är den 

olovliga värdeöverföringen, den s.k. rättsstridiga gärningen, i detta fall så grov att det bör gå 

ut över tredje man? Speciellt med hänsyn till att bolaget självt företagit den i samverkan med 

B? Bevisligen kan argument föras antingen för eller emot gällande dessa rättvisesynpunkter.  

 

                                                
95 Se fotnot 82 ovan.  
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7. Preskription av återbäringsanspråk - NJA 2011 s. 755 

Om bolagets anspråk saknar sakrättsliga verkningar blir det att anse som enbart ett fordrings-

rättsligt anspråk avseende pengar eller sak istället för ett sakrättsligt anspråk gällande ägande-

rätt.96 Distinktionen inom sakrätten mellan fordringsrättsliga anspråk och sakrättsliga anspråk 

är bestämmande för om ett anspråk kan vara föremål för preskription eller inte. Enligt 1 § 

preskriptionslagen (1981:130) gäller lagens bestämmelser enbart preskription av fordringsan-

språk. Enligt 2 § första stycket preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte pre-

skriptionsavbrott skett dessförinnan. Sakrättsliga anspråk preskriberas med andra ord inte.97  

 

HD kom att direkt beröra frågan om bolagets återbäringsanspråk är preskriptibelt i rättsfallet 

NJA 2011 s. 755. I fallet var det fråga om en olovlig värdeöverföring från ett helägt dotterbo-

lag (Embozia Förvaltning AB) till ett moderbolag (Everfresh Group AB) som ett led i ett skat-

teupplägg. Dotterbolaget gick sedermera i konkurs. Konkursboet gjorde i första hand gällande 

att man hade ett återvinningsanspråk enligt 4 kap. 5 § konkurslagen (1987:672) mot moderbo-

laget som mottagit värdeöverföringen. I andra hand gjorde konkursboet gällande att utbetal-

ningen var en olovlig värdeöverföring som inkräktade på bundet eget kapital i strid med be-

loppspärren i den då gällande 12:2 ÄABL (17:3 NyABL) och att moderbolaget borde ha insett 

detta och därmed var återbäringsskyldig enligt 12:5 ÄABL (17:6 NyABL). Moderbolaget 

gjorde härvid gällande att både återvinningsanspråket samt återbäringsanspråket var preskri-

berat enligt preskriptionslagen då värdeöverföringen hade skett för mer än 10 år sen. Målet i 

HD gällde således frågan om konkursboets krav på återbäring respektive återvinning hade 

preskriberats. HD inleder domskälen med att först konstatera att “ett krav på återbäring på 

grund av olovlig vinstutdelning preskriberas – under förutsättning att återbäringskravet utgör 

en fordran och inte ett krav riktat mot viss egendom – enligt allmänna regler om preskript-

ion.”98 Härtill hänvisar HD till både 1975 års och 2005 års propositioner till ABL. Då återbä-

ringsanspråket inte rörde sakegendom lämnade HD därefter frågan för att utreda om preskript-

ionssuspension skett vilket kunde förhindra att anspråket skulle vara preskriberat. HD besva-

rade detta nekade och konstaterade att återbäringsanspråket därför hade preskriberats enligt 

preskriptionslagens bestämmelser. Därefter fokuserade HD på att utreda andrahandsgrunden 

rörande återvinningsanspråket vilket uppenbarligen utgjorde huvudfrågan i målet.  
                                                
96 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s.217. 
97 Prop. 1979/80:119 s. 88, Lindskog, Preskription, 3 uppl. 2011, s. 85.  
98 NJA 2011 s. 755, HD:s domskäl, s. 768. Jmfr. tingsrättens formulering: ”om inte kravet avser speci-
fik egendom som finns i behåll” respektive hovrätten: ”sådan fordran preskriberas tio år efter värdeö-
verföringen (under förutsättning att medlen sammanblandats med annan egendom).” 



 
35 

Motsatsvis kan man utläsa av HD:s domskäl att ett återbäringskrav riktat mot olovligen över-

förd egendom skulle vara ett sakrättsligt anspråk om kravet rörde viss egendom och denna 

finns i behåll hos mottagaren. Då vindikationsrätt är utesluten för aktiebolag i och med brist-

täckningsregeln i 17:7 3 st., innebär avgörandet därmed att bolaget däremot har ett sakrättsligt 

anspråk i form av separationsrätt? Eller tyder rättsfallet på att man trots 1997 års fall och 

bristtäckningsregeln ändå kan tillämpa en vindikationsrätt parallellt? Den av HD hänvisade 

propositionen till 1975 års ABL anger endast att talan om återbäring kan väckas inom den 

allmänna preskriptionstiden.99 Propositionen till nuvarande ABL uttalar dock att någon pre-

skriptionstid inte torde löpa om egendomen finns i behåll hos mottagaren och inte är sam-

manblandad med annan egendom. Egendomen kan då uppenbarligen återkrävas utan någon 

som helst begränsning i tid100 Även Andersson och Skogs kommentar till 17:6 ABL stödjer 

uttalandena i propositionen.101 Uttalandet i propositionen härrör dock från Lagrådets re-

missvar till Regeringen där Håstad, till stöd för sakrättsliga verkningar i form av vindikations-

rätt, hänvisar till exakt samma rättsfall102 som propositionen sedermera gör i anslutning till sitt 

uttalande. Med tanke på att Regeringen dock valde att istället införa en bristtäckningsregel 

framstår uttalandet dock närmast som en felskrivning. Att först underkänna bolaget en vindi-

kationsrätt samt uttala att rättsläget är oklart rörande separationsrätt men några sidor senare 

ändock konstatera att anspråket faktiskt är av sakrättslig art saknar logik och är motsägelse-

fullt.103 

 

Prejudikatvärdet av domen torde med andra ord vara närmast obetydligt, i vart fall i den del 

domen berör preskription av bolagsrättsliga återbäringsanspråk. Det har ovan hävdats att se-

parationsrätt inte nödvändigtvis borde vara uteslutet för bolaget. Det vore dock olämpligt att 

komma till denna slutsats bakvägen utifrån ett preskriptionsperspektiv utan någon som helst 

argumentation rörande effekten av sakrättsliga verkningar. Avgörandet får därför anses vara 

obegrundat och som byggande på ett förbiseende i propositionen. Trots att man inte borde dra 

några långtgående slutsatser utifrån rättsfallet rörande återbäringsskyldighetens sakrättsliga 

verkningar så kvarstår förvisso faktumet att det för närvarande finns uttalanden i både praxis, 

                                                
99 Prop. 1975:103 sida 484. 
100 Prop.2004/05:85 s. 400. 
101 Se Andersson m.fl., Aktiebolagslagen (1 januari 2013, Zeteo), kommentaren till 17:6. Även Bert 
Lehrberg är av samma uppfattning, se SvJT 2013 s.465. 
102 NJA 2003 s. 302. 
103 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 218. 
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förarbeten samt doktrin som konsekvent anger att bolagets återbäringsanspråk är av sakrättslig 

karaktär.  
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8. Slutsats och avslutande kommentarer 

 
”Det är självfallet icke nödvändigt att i förevarande avseende bedöma alla ogiltighetsfall 

lika; i fallens natur liggande olikheter kunna tvärt om påkalla olika rättsföljder. Handlande i 

strid med förvärvsförbud karakteriseras av att – ehuru äganderättsöverlåtelsen är ogill – be-

sittaren dock med ägarens fria (av tvång, svek o.d. opåverkade) vilja innehar och nyttjar 

egendomen” 104  

 

Vid en bedömning av återbäringsskyldighetens rättsverkningar är det av avgörande betydelse 

att för det första komma ihåg att aktiebolagslagen har karaktären av en speciallagstiftning som 

är uppbyggd med hänsyn till aktiebolagsrättsliga förhållanden och förutsättningar. För det 

andra är det även nödvändigt att göra skillnad mellan ogiltighet som uppstår till följd av sed-

vanliga ogiltighetsgrunder i 3 kap. avtalslagen respektive ogiltighet som uppstår vid handlan-

den i strid med legala förbud. En av aktiebolaget självt företagen olovlig rättshandling går inte 

att jämföra med de ogiltighetsgrunder som förekommer i avtalslagen då det är fråga om två 

olika lagstiftningar med helt olika syften och skyddsobjekt. Rimligen bör man därvid inte 

genom analogier eller hänvisningar till praxis försöka dra paralleller mellan rättsverkningarna 

av ogiltighet enligt avtalslagen och ogiltighet till följd av olovliga värdeöverföringar. Vid 

överträdelse av legala förbud är det inte nödvändigtvis påkallat med sakrättsliga verkningar 

eller ens ogiltighet överhuvudtaget. Likväl som det är av vikt att hålla isär sakrättsliga verk-

ningar och obligationsrättsliga verkningar av ogiltighet är det med andra ord även av vikt att 

komma ihåg att skilja mellan rättsverkningarna av en överträdelse av en ogiltighetsgrund en-

ligt avtalslagen respektive en överträdelse av ett legalt förbud enligt aktiebolagslagen.  

 

Nials syftesbaserade ogiltighetsanalys är således mer lämplig för en bedömning rörande ak-

tiebolagsrättslig ogiltighet då ABL i grund och botten är en ändamålsbaserad lagstiftning som 

underbyggs av aktieägar- och borgenärsskyddsändamål som två grundpelare. Det är även en 

lagstiftning som är starkt knuten till det praktiska näringslivet. Rimligtvis bör även rättsverk-

ningarna av legala förbud i ABL vara utformade med samma skyddssyften och praktiska ef-

fekter i åtanke. Man bör även beakta att oskrivna rättsgrundsatser och ”hävdvunna principer” 

om ogiltighetens sakrättsliga verkningar inte härrör från associationsrätten utan har sitt ur-

sprung från mycket äldre rätt. Aktiebolagslagen är däremot en modern lagstiftning som är 

                                                
104 Nial, TfR 1936, s. 21.  
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utformad för, och dagligen använd av, börsnoterade företag såväl som fåmansföretag. Rätts-

verkningarna drabbar i detta fall inte den enskilde personligen såsom vid enbart avtalsrättsliga 

ogiltighetsgrunder utan kan istället bringa långt mer drastiska effekter på omsättningsskyddet 

och näringslivet i allmänhet. I uppsatsen har det gjorts olika avvägningar utifrån omsättnings-

skyddet, borgenärsskyddet och aktieägarsskyddet för att bestämma rättsverkningarna av olov-

liga värdeöverföringar. Det har visat sig att varken borgenärsskyddet eller aktieägarsskyddet 

kan anses vara starkt nog för att motivera att återbäringsskyldigheten bör ha sakrättsliga verk-

ningar. I och med NJA 1997 s. 418 och införandet av bristtäckningsregeln i 17:7 3 st. för mot-

tagare i andra led får sakrättsliga verkningar i form av vindikationsrätt anses vara uteslutet för 

ett aktiebolag. Separationsrättsfrågan har däremot ännu inte avgjorts av HD men 2011 års fall 

om preskription samt osäkra uttalanden i förarbetena leder sammantaget till ett oklart rätts-

läge. Det starkaste argumentet för sakrättsliga verkningar i form av separationsrätt skulle möj-

ligtvis vara att man utifrån rättviseskäl ansåg det vara orimligt att bolaget inte skulle få till-

baka egendom från en återbäringsskyldig mottagare som är i konkurs. 

 

En lösning skulle härmed kunna vara att tillåta sakrättslig verkan enbart i form av separations-

rätt som ”följer” ett giltigt återbäringsanspråk. På detta sätt skulle omsättningsskyddet inte 

inskränkas mer än vad som redan är möjligt enligt ABL. Det skulle sålunda vara en separat-

ionsrätt begränsad av de för mottagaren generösa godtrosrekvisiten uppställda i ABL istället 

för en separationsrätt begränsad av de strikta förutsättningarna för godtrosförvärv enligt GFL. 

Förslagsvis skulle ett tillägg i form av ett fjärde stycke tillfogas 17:6 som anger att bolaget vid 

ett giltigt återbäringsanspråk enl. 1 st. skall ha rätt att separera egendomen från mottagarens 

konkursbo om egendomen är i behåll samt identifierbar. Det vore dock ologiskt om ett sak-

rättsligt skydd därmed skulle ”uppstå” vid mottagarens konkurs och att anspråket först då inte 

skulle vara preskriptibelt. En lösning skulle kunna vara att uttryckligen ange i lagen att bola-

gets återbäringsanspråk preskriberas enligt preskriptionslagen, oavsett om bolaget har rätt till 

egendomen ur mottagarens konkurs. Det skulle överhuvudtaget vara fel att benämna denna 

rätt för bolaget som separationsrätt då den skulle lyda under helt andra förutsättningar än en-

ligt traditionell sakrätt. Den innebär att bolaget enbart medges en halv sakrätt och tillika en 

sakrätt som kan vara föremål för preskription. Men om ABL, i egenskap av lex specialis, skall 

ha en ett vindikationssurrogat i form av 17:7 3 st., varför kan man inte då även införa ett lik-

nande ”separationsrättssurrogat”?  
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I det fall man anser att en dylik lösning är olämplig eller alltför konstlad finns det inget skäl 

(eller snarare inget skäl starkt nog för att motivera) varför återbäringsskyldigheten inte istället 

bör tillämpas som en ren värdeersättningsregel som Andersson förespråkar. Att därigenom 

underkänna all form av sakrättslig verkan skulle leda till ett mer systematiskt resultat där vär-

deersättning vid återbäring samt sedvanliga preskriptionsregler konsekvent tillämpas oavsett 

situation och typ av värdeöverföring. Exempelvis skulle man undanröja inkonsekventa rätts-

verkningar då en olovlig vinstutdelning består dels av överförda kontanta medel samt dels av 

egendom.   Slutsatsen blir därmed att man antingen, för systemkonformitet, helt bör övergå 

till att tillämpa en värdeersättningsregel och inte erkänna återbäringsskyldigheten sakrättsliga 

verkningar överhuvudtaget eller så behåller man en ren återbäringsskyldighet och modifierar 

bolagets möjligheter till separationsrätt utifrån det för återbäringsskyldigheten stadgade god-

trosskyddet.  

 

Avslutningsvis kan man konstatera att det hade varit fördelaktigare om förarbetena påvisat en 

mer självständig analys och utförligare argumentation rörande återbäringsskyldighetens rätts-

verkningar. Till synes verkar det som om man huvudsakligen lämnat den juridiska argumen-

tationen beträffande frågeställningarna åt Håstad och Andersson och enbart valt mellan lös-

ning a) eller b) såsom dom presenterades av rättsvetenskapsmännen. Förmodningsvis kan 

detta förklara varför man i en och samma proposition underkände bolaget vindikationsrätt, 

konstaterade att rättsläget beträffande bolagets separationsrätt var oklart och att ren återbäring 

därför borde tillämpas samt uttalade att anspråket inte var av preskriptibel art om egendomen 

fanns i behåll och var identifierbar. Uppenbarligen ansåg lagstiftaren det mer lämpligt att 

överlämna eventuella oklarheter åt rättstillämpningen att avgöra. Detta i kombination med 

domstolarnas ovilja att uttala sig principiellt om ogiltighet och dess rättsverkningar har lett till 

rättsosäkerhet. Ett tydligare ståndtagande från lagstiftarens sida och ett mer konsekvent ut-

format förarbete hade varit önskvärt och hade förmodligen även kunnat förhindra avgöranden 

som NJA 2011 s.755, som utan vidare reflektion tillskrev återbäringsskyldigheten sakrättsliga 

verkningar. En mer systemkonform reglering av rättsverkningarna skulle däremot kunna in-

nebära ett klargörande av rättsläget som uppenbarligen är nödvändigt då även justitieråd ver-

kar ha svårigheter att bedöma återbäringsskyldighetens rättsverkningar. Som rättsläget ser ut 

idag verkar både lagstiftaren och HD ha ena foten i sandlådan och den andra utanför.  
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