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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Sakrätten är ett rättsområde som är sparsamt reglerat i svensk lag. Vad som gäller i de 

sakrättsliga konflikterna är huvudsakligen reglerat i praxis och doktrin. När det gäller 

aktiebolag som är inblandade i sakrättsliga konflikter med en kontrahents kontrahent eller 

med en kontrahents borgenärer, är rättsläget tämligen oklart. Frågan är om ett aktiebolags 

anspråk på att få tillbaka egendom eller värdet för denna kan vara sakrättsligt skyddat när 

egendomen har frånhänts bolaget och det föreligger någon form av ogiltighet. Den vanligaste 

formen av ogiltighet som kan föranleda sakrättsliga konflikter när det gäller aktiebolag, torde 

vara sådan som har att göra med att värdeöverföring har skett i strid med reglerna om 

värdeöverföringar i 17 kap Aktiebolagslagen (2005:551, härefter ABL).  

 

Det sakrättsliga skyddet gäller dels rätten att återfå egendom som en 

värdeöverföringsmottagare har avhänt sig till annan, den så kallade vindikationsrätten, dels 

rätten att återfå egendom när värdeöverföringsmottagaren försätts i konkurs, den så kallade 

separationsrätten. Frågan om det finns ett sakrättsligt skydd är alltså likställd med frågorna 

om det existerar en vindikationsrätt eller en separationsrätt hos bolaget. Det kan även 

uttryckas som att det är fråga om huruvida ogiltighet har sakrättsliga verkningar. Att det 

uppstår en konflikt kan bero på att någon i bolaget har föranstaltat om en olovlig 

värdeöverföring, vilken någon annan i bolaget motsätter sig och därför kräver tillbaka 

egendomen till bolaget, eller att bolaget kräver tillbaka egendom med hänvisning till 

avtalsrättslig ogiltighet. Vanligare torde dock vara att sakrättsliga konflikter uppstår i 

samband med att aktiebolagets konkursbo framställer krav på att återbäring av egendom ska 

ske på grund av en olovlig värdeöverföring.  

 

Det finns ett fåtal rättsfall att gå på när det gäller vindikationsrätt och rörande separationsrätt 

är det ännu mera knapert. Det är även oklart vilka generella slutsatser som kan dras från dessa 

rättsfall, särskilt gällande ogiltighet enligt 3 kap Avtalslagen (1915:218, härefter AvtL). Det 

finns inga skrivna bestämmelser som reglerar frågorna generellt sett utanför 

aktiebolagsrättsliga sammanhang, men det finns dock ett flertal bestämmelser som möjliggör 

godtrosförvärv i olika situationer, till exempel Godtrosförvärvslagen (1986:796, härefter 

GFL). Tillämpning av regler om sakrättsliga godtrosförvärv förutsätter att det föreligger en 

vindikationsrätt hos någon, eftersom det annars skulle vara meningslöst att prata om 
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godtrosförvärv. Kan då existensen av godtrosregler ses som att det finns vindikationsrätt så 

snart som det föreligger en sådan ogiltighetsgrund som är en förutsättning för att tillämpa 

godtrosreglerna? Förhållandet mellan godtrosregler och vindikationsrätten kan vara intressant 

att utreda. Eftersom vindikations- och separationsanspråk förutsätter att det föreligger någon 

form av ogiltighet, finns det skäl att utreda vilka ogiltighetsgrunder som kan vara aktuella när 

ett aktiebolag vill hävda vindikations- eller separationsrätt. 

 

Intressant kan även vara att utreda huruvida det finns skäl att göra en särskild bedömning när 

det gäller aktiebolag jämfört med situationer när det är en fysisk person som orättmätigt blivit 

av med egendom. Ska god eller ond tro hos kontrahentens kontrahent spela roll vid 

vindikationsfrågan eller finns det skäl att bortse från sådana förhållanden och bara gå på vad 

för slags ogiltighet det är fråga om? Vid en bedömning huruvida ogiltighet bör ha sakrättsliga 

verkningar eller inte, är det nödvändigt att väga de intressen som finns mot varandra. På 

bolagets sida är det huvudsakligen intresset av att skydda borgenärerna som inverkar på 

bedömningen, men i förekommande fall även aktieägarskyddet. På andra sidan finns det ett 

intresse hos värdeöverföringsmottagarens/konkursgäldenärens borgenärer vid 

separationsfrågan och vid vindikationsfrågan framträder huvudsakligen omsättningsskyddet 

som en faktor som kan inverka på bedömningen.  

 

1.2 Problemformulering 
– Bör rätten för ett aktiebolag att återfå egendom på grund av en värdeöverföringsmottagares 

eller en kontrahents återbäringsskyldighet vara ett sakrättsligt skyddat anspråk? 

 

1.3 Syfte 
I denna uppsats ämnar jag lämna en redogörelse för huruvida jag anser att ett aktiebolags rätt 

att återfå egendom på grund av en värdeöverföringsmottagares eller en kontrahents 

återbäringsskyldighet bör vara sakrättsligt skyddat och därmed om ogiltighet bör ha 

sakrättsliga verkningar. De avsedda rättigheterna är vindikationsrätten och separationsrätten. 

Jag ämnar även utreda rättsläget gällande sakrättsliga verkningar, eftersom det inte är givet i 

vilka situationer ett aktiebolag kan hävda sakrättsligt skydd, samt att en sådan utredning kan 

vara nödvändig för min redogörelse för hur jag anser att det bör vara. Syftet är alltså dels att 

redogöra för hur rättsläget är, dels att lämna en redogörelse om hur jag anser att rättsläget bör 

se ut. 
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1.4 Metod 
Metoden gällande redogörelsen för rättsläget de lege lata kommer huvudsakligen att bestå i att 

jag kommer att studera doktrin, men även i att jag försöker att dra slutsatser från rättsfall, 

lagtext och förarbeten. Vid studien av doktrin ämnar jag jämföra de åsikter och argument som 

finns och som slutsats ange hur jag uppfattar rättsläget. Redogörelsen kommer inte att vara 

särdeles analytisk utan utgår i hög grad från åsikterna i doktrin. När det gäller den mer 

normativa delen av denna uppsats, det vill säga redogörelsen för hur jag uppfattar rättsläget de 

lege ferenda, är huvuddelen av metoden att väga de intressen som finns mot varandra för att 

komma till en slutsats och svara på problemet enligt problemformuleringen. Den normativa 

redogörelsen består alltså av en genomgång och värdering av de argument som jag anser är 

relevanta för frågan huruvida aktiebolagsrättslig och övrig ogiltighet bör ha sakrättsliga 

verkningar och slutligen en sammanvägning av argumenten. Vid min egen argumentering för 

vad jag anser är lämpligt rättsläge, kommer jag att använda mig av argument som 

huvudsakligen grundar sig i studier av traditionella rättskällor, det vill säga lagtext, praxis och 

doktrin. Användandet av lagtext består i att jämföra vad som gäller så att säga generellt, alltså 

i situationer när det inte är fråga om ett aktiebolag som hävdar sakrättsligt skydd, med 

situationer där just vindikations- eller separationsrättspretendenten är ett aktiebolag, samt att 

inhämta argument i ABL genom att se till de bakomliggande syften som finns. Jag kommer 

även att använda argument som består i användandet av allmänna läror delvis utanför 

juridiken av typen rättsekonomi, samt även argument av rättvisekaraktär. När det gäller att 

förklara eller beskriva problem används genomgående pronomenet han som exempelfigur. 

Detta ska inte tolkas som att jag ser maskulina exempelfigurer som lämpligare än feminina, 

eftersom jag kunde lika gärna kunde ha använt pronomenet hon. 

 

1.5 Disposition 
Jag kommer inledningsvis att gå igenom sakrättsliga grunder för att ge förståelse för 

problemet och ge en grund för fortsatta diskussioner. Eftersom borgenärsskyddet utgör en 

central del av diskussionen huruvida aktiebolagsrättslig ogiltighet bör ha sakrättsliga 

verkningar, kommer jag att undersöka borgenärsskyddets betydelse för aktiebolaget. Min 

beskrivande del kommer att avslutas med en genomgång av de ogiltighetsgrunder som kan 

tänkas vara aktuella vid diskussionen om sakrättsligt skydd och en beskrivning av 

ogiltighetslära. Denna beskrivning innehåller i viss mån analyserande delar. Därefter tar 
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analysdelen vid, vilken börjar med en genomgång och analys av doktrin för att försöka 

beskriva rättsläget. Huvuddelen av analysdelen utgörs av en genomgång av argumenten som 

finns för och emot sakrättsliga verkningar och slutligen presenteras en slutsats där jag 

kommer att knyta ihop säcken genom att sammanfattningsvis beskriva vad jag kommit fram 

till och besvara problemet enligt problemformuleringen.  

 

1.6 Avgränsningar 
Rättigheterna det tvistas om i sakrättsliga konflikter kan vara äganderätt, nyttjanderätt och 

säkerhetsrätt. Jag kommer endast att behandla konflikter som består i att två parter samtidigt 

hävdar äganderätt.  

 

1.7 Avsedd läsarkrets 
Uppsatsen riktar sig till jurister och juridikstuderande som har intresse av och kunskap i både 

aktiebolagsrätt och sakrätt. Läsaren förväntas ha förkunskaper i synnerhet gällande det 

sakrättsliga området. Visserligen beskrivs sakrättsliga grunder men utan tidigare kunskaper 

kan det bli svårt att följa uppsatsen och förstå sakrättsliga begrepp.  
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2 Sakrätt 

 
2.1 Sakrättsliga grunder 
2.1.1 Omsättningskonflikten och borgenärskonflikten 

Sakrätten kan sägas vara ett rättsområde som reglerar en viss typ av konflikter. De sakrättsliga 

konflikterna kan benämnas tredjemanskonflikter eftersom de handlar om anspråk som görs av 

A mot C, utan att A och C är avtalsparter men där A ursprungligen är part med B.1 Sakrätten 

kan egentligen bäst beskrivas genom att ställa upp de tre typfall som finns. Det första fallet är 

att B har förfogat över A:s egendom på ett sätt han inte har haft rätt till och därigenom har det 

uppstått ett anspråk från C på egendomen. C kallas i en sådan situation för den tredje mannen 

eller B:s singularsuccessor. Det andra fallet är att A har överlåtit rättigheter till egendom till 

både C och B och där C och B tvistar om rättigheterna, så kallade tvesala. Det tredje fallet är 

att A tvistar med B:s borgenärer C om rätten till egendom som innehas av B, och där A 

hävdar att hans rättigheter till egendomen måste respekteras av borgenärerna. De två första 

fallen handlar om omsättningsskyddet medan det tredje fallet handlar om borgenärsskyddet.  

 

Borgenärskonflikten kan i sin tur delas upp i två situationer. Det kan antingen vara fråga om 

att B innehar egendom som tillhör A och som B:s borgenärer C menar sig ha rätt till vid B:s 

konkurs före A, eller att A har förvärvat rätt till egendom från B och som borgenärerna C 

hävdar sig ha rätt till före A. Skillnaden är alltså att i den förra situationen tillhör egendomen 

A från början, medan i den senare situationen tillhör egendomen B i utgångsläget. 

Situationerna kan även beskrivas som separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt 

respektive separationsrätt på grund av förvärvad äganderätt.2 Som ett exempel på 

separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt kan nämnas att A har hyrt ut sin bil till B 

och att B har besittning till bilen då han försätts i konkurs, varvid borgenärerna C vill att bilen 

ska ingå i B:s tillgångar för att kunna användas till att betala B:s skulder. Ett exempel på den 

andra situationen är att A har köpt och betalt en fritidsbåt av B på hösten och låtit den ligga 

kvar på sin uppläggningsplats hos B över vintern, samt konkurs drabbar B innan A sjösatt 

båten och tagit den i besittning våren därpå. Återigen hävdar B:s borgenärer C att båten ska 

ingå i B:s tillgångar och tillfalla dem.3 Borgenärskonflikten kan uppstå inte bara när B försätts 

                                                 
1 ABC-modellen lanserades av Henrik Hessler i arbetet Allmän Sakrätt (härefter Hessler), se s 6 ff.  
2 Millqvist, Sakrättens grunder 3: e uppl. (härefter Millqvist) s 74 och s 100. 
3 Exemplen hämtade från Millqvist s 74 f. 
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i konkurs, utan även när någon av B:s borgenärer begär utmätning för en skuld eller när B 

inleder en företagskonstruktion.4 

 

Ett exempel får belysa problematiken gällande omsättningssituationen. Kan en köpare C av en 

begagnad bil hävda giltig äganderätt till bilen när det visar sig att säljaren B hade köpt bilen 

på avbetalning mot äganderättsförbehåll för hans säljare A och inte slutbetalat bilen vid 

försäljningen till C? Bör A:s rätt i form av äganderättsförbehåll få slå igenom och gå före C:s 

senare förvärv eller bör C kunna hävda sin rätt baserad på köpen? Exemplet regleras av GFL 

och avgörs av C:s goda eller onda tro.5 Jag redogör för GFL nedan. 

 

Om A ska ha rätt att kräva tillbaka sin egendom från B, räcker det med att han hänvisar till 

den ogiltighetsgrund vilken ligger till grund för kravet. Om A ska kräva tillbaka egendomen 

från B:s singularsuccessor C med hänvisning till samma ogiltighetsgrund, måste A visa att 

han har vindikationsrätt. Vindikationsrätt innebär alltså en förföljelserätt från A till 

egendomen som gått över från B till C. I vissa fall kan det vara så att rätten till egendomen 

före C:s förvärv inte motsvaras av rätten till egendomen efter förvärvet, eftersom det kan 

anses att vissa ogiltighetsinvändningar inte bör kunna göras av A mot C, även för de fall att 

det inte är fråga om godtrosförvärv i egentlig mening.6 Motsvarande vindikationsrätt när det 

gäller konflikten med B:s borgenärer kallas alltså separationsrätt. Det begreppet syftar på 

rätten till att separera egendomen från B:s konkurs. Det kan alltså konstateras att sakrättsliga 

verkningar förutsätter obligationsrättslig ogiltighet. 

 

Att obligationsrättslig ogiltighet normalt är förenad med sakrättsliga verkningar följer av 

uttalanden i doktrin.7 Vindikationsrätten består hos A så länge inte C gör ett godtrosförvärv. I 

förarbetena till AvtL framhålles beträffande där förekommande ogiltighetsanledningar, att om 

A kan göra ogiltighet gällande mot B, så består möjligheten vid en övergång av rättigheten 

från B till C.8 Sakrättsliga verkningar omfattar normalt även separationsrätt.9 

                                                 
4 Millqvist s 75. 
5 Millqvist s 14. 
6 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom 6: e uppl. (härefter Håstad) s 76. 
7 Andersson, Om vinstutdelning från Aktiebolag s 604 med hänvisning till SOU 1965:14 och Hessler s 170 ff. 
med vidare hänvisning till Håstad, Sakrätt s 75. 
8 Hessler s 170. 
9 Andersson, Om vinstutdelning från Aktiebolag s 604 och Hessler s 172. Se Anderssons hänvisning till NJA 
1985 s 178. 
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När det gäller situationen när A har lånat ut egendom till B eller att B på annat sätt nyttjar 

eller förvarar A:s egendom, har A separationsrätt i B:s konkurs.10 Däremot kan det vara 

tveksamt om separationsrätt föreligger vid ogiltighet på grund av överträdelse av legalt förbud 

eller avtalsrättslig ogiltighet.11 Som jag senare kommer att förklara råder det delade meningar 

huruvida ett aktiebolag har separationsrätt på grund av överträdelse av legala förbud i ABL. 

Om A har vindikationsrätt eller separationsrätt har han även rätt att få tillbaka egendomen. 

Dock kan vindikationsrätten försvinna om det finns en möjlighet för C till godtrosförvärv till 

egendomen. En redogörelse för den viktigaste möjligheten till godtrosförvärv, det vill säga 

GFL, görs nedan. 

 

I denna uppsats kommer endast sådana konflikter bli aktuella, vilka beror på att det har skett 

en överlåtelse från ett aktiebolag till en mottagare B, och där det föreligger någon 

ogiltighetsgrund som gör att aktiebolaget har rätt att kräva tillbaka egendomen från B, men 

där antingen B:s borgenärer C hävdar rätt till egendomen, eller där B:s avtalspart C hävdar 

rätt till egendomen. Huruvida aktiebolaget i sådana konflikter har rätt att få tillbaka 

egendomen, kan uttryckas som att det är fråga om ogiltigheten har sakrättsliga verkningar. 

 

I problemformuleringen anger jag uttrycket sakrättsligt skyddat anspråk. Med det menas att 

anspråket är sådant att bolaget kan göra samma anspråk gällande mot sin kontrahent som 

bolaget kan göra mot kontrahentens borgenärer eller mot kontrahentens förvärvare. Ett 

sakrättsligt skyddat anspråk är alltså ett anspråk som är förenat med en förföljelserätt. Sedan 

är det inte säkert att bolaget verkligen har sakrättsligt skydd i vindikationsfallet. En förvärvare 

kan nämligen göra godtrosförvärv och därigenom få sakrättsligt skydd. Se mer om 

möjligheten till godtrosförvärv i avsnittet om GFL nedan. 

 

2.1.2 Specialitetsprincipen 

När A vill kräva tillbaka egendom från mottagaren eller kontrahenten B när B försätts i 

konkurs, måste den så kallade specialitetsprincipen beaktas. Principen fyller funktionen att 

utgöra en gränsmarkör mellan seperationsrätt och fordringsrätt eller annorlunda uttryckt, att 

ange när giltig äganderätt föreligger till skillnad från ett krav, en fordringsrätt på att utfå ett 

                                                 
10 Andersson, Om vinstutdelning från Aktiebolag s 604 och Hessler s 172. Se Anderssons hänvisning till NJA 
1985 s 178. 
11 Se avsnitt 5.3 och om seperationsrätt på grund av avtalsrättsligt ogiltighet Millqvist s 77. 
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värde från någon.12 Separationsrätt kan med framgång endast göras gällande till specifik, 

identifierbar egendom som finns i behåll hos besittaren då kravet görs gällande. Med andra 

ord krävs att just den egendom A lämnat till B finns kvar och kan identifieras då B försätts i 

konkurs eller blir utsatt för utmätning. Detta gäller oberoende av egendomens karaktär och 

oberoende av om besittaren saknat all rätt att sammanblanda eller i övrigt förfoga över 

egendomen men ändå gjort så.13 Rör det sig om i verklig mening fungibel egendom – pengar, 

spannmål, olja et cetera – är det ett praktiskt problem att vidmakthålla identiteten för en viss 

kvantitet och därmed ett bevisproblem att i efterhand styrka att så verkligen skett.14 Lagen om 

redovisningsmedel (1944:181) utgör en lättnad från specialitetsprincipens krav. Genom den 

lagen kan äganderättsanspråk göras gällande efter identitetsförlust på grund av 

sammanfogande, bearbetning och sammanblandning.15 Fungibel egendom kallas även 

generiskt bestämd egendom.16  

 

Specialitetsprincipen har även betydelse när A vill kräva tillbaka egendom från B:s 

singularsuccessor C. Vid en konflikt mellan A och C när det är fråga om fungibel egendom, är 

den typiska situationen följande. A har ett betalningsanspråk mot B och läget är sådant att B 

nu ska fullgöra detta. B använder emellertid alla sina betalningsmedel till att fullgöra 

betalningsanspråk som C har mot honom.  Situationen kan sägas vara en motsvarighet till vad 

som i frågan om individuellt bestämd egendom betecknas som tvesala.17 C är i en sådan 

situation skyddad. Om det däremot är fråga om att A har köpt fungibel egendom av B och B 

har individualiserat egendom, och C därefter förvärvar egendomen från B med ond tro 

avseende att A har förvärvat egendomen, kan A kräva egendomen från C.18 

 

2.1.2 Intresseavvägning 

Vid avgörandet av vems anspråk som bör ges företräde före den andres, alltså vem som bör 

har sakrättsligt skydd, görs en avvägning mellan skyddet för rätt till egendom som 

ursprungligen innehas av A och skyddet för rätt till egendom som uppstår senare. Frågorna 

jag ska svara på senare är om vems rätt som jag anser är mest skyddsvärd: aktiebolagets rätt 

                                                 
12 Millqvist s 78. 
13 Millqvist s 79. 
14 Millqvist s 79. 
15 Millqvist s 80. 
16 Hessler s 37. 
17 Hessler s 490. 
18 Hessler s 490. Krav kan även riktas mot C när C förvärvar egendom från B i ond tro avseende att egendomen 
låg avskiljda för A:s redovisningsfordran. Hessler s 491. 
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eller värdeöverföringsmottagarens/kontrahentens borgenärers rätt i fallet 

borgenärsskyddssituationen, och aktiebolagets rätt eller den tredje mannens rätt i 

omsättningsskyddssituationen.  

 

När det gäller omsättningsskyddet är de intressen som står emot varandra å ena sidan att 

äganderätten ska respekteras och trygghet ska kunna kännas för att äganderätten bevaras, och 

å andra sidan intresset av att en köpare ska kunna känna trygghet i att han verkligen får 

rättigheterna till det han köper. Det sägs att omsättningen på olika marknader störs om 

aktörerna på marknaden inte kan känna sig säkra på att de verkligen förvärvar den egendom 

eller den rättighet de betalar för, sådana störningar ökar transaktionskostnaderna och minskar 

effektiviteten i marknadsekonomin.19 

  

När det gäller borgenärsskyddet uppstår det en avvägning mellan skyddet för borgenärerna C 

som gör anspråk på B:s egendom när B försätts i konkurs, och skyddet för A som hävdar att 

egendom hos B är belastade med A:s rättigheter som ska respekteras av C. När en person 

försätts i konkurs torde all lös egendom som finns hos honom presumeras ägas av honom och 

egendomen ska därför kunna användas för att betala skulder till borgenärerna.20 Borgenärerna 

skall kunna lita på att B:s egendom på ett rättvist sätt används för att betala B:s skulder till 

borgenärerna, detta enligt likabehandlingsprincipen.21 Samtidigt har givetvis A ett intresse av 

att egendom som han har anspråk på inte används i B:s konkurs. Som jag senare kommer att 

komma till, består aktiebolaget A:s intresse huvudsakligen av bolagets borgenärers intresse.  

 

2.2 Godtrosförvärvslagen 
Typfallet som faller under lagen är att A har lånat ut egendom till B eller deponerat egendom 

hos B som sedan säljer egendomen till C. Frågan här är om A ska få tillbaka sin egendom 

eller om C ska få behålla sin köpta egendom. Det behöver dock inte vara fråga om att A har 

lånat ut eller deponerat egendom, utan lagen tar sikte på situationer när B inte hade rätt att 

förfoga över A:s egendom men där han exempelvis ändå säljer den. Det spelar ingen roll 

varför B inte har förfoganderätt, förutom för de fall när egendomen utgör stöldgods.22 Frågan 

om C ska få behålla den köpta egendomen och freda sig från A:s krav, avgörs av C:s 

                                                 
19 Millqvist s 15. 
20 Millqvist s 74. 
21 Millqvist s 15. 
22 Före år 2003 kunde extinktiva godtrosförvärv även göras för stöldgods. 
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möjligheter att göra ett extinktivt godtrosförvärv. Att förvärvet är extinktivt betyder att den 

tidigare ägarens rätt utsläcks till förmån för förvärvaren. Lagen kan även ses som en möjlighet 

för C att läka A:s vindikationsrätt. För att GFL ska bli tillämplig är det alltså en förutsättning 

att det föreligger en vindikationsrätt. 

 

Rekvisit som måste vara uppfyllda för att lagen ska bli tillämplig är följande: Egendomen ska 

vara lösöre, överlåtaren B måste ha haft besittning till egendomen vid C:s förvärv, 

förvärvaren C måste ha fått besittning till egendomen, samt att förvärvaren C måste ha varit i 

god tro angående att B inte hade rätt att förfoga över egendomen.23 Kravet på att förvärvaren 

C ska ha fått besittning är ett uttryck för traditionsprincipen. Denna princip är utvecklad i 

praxis och doktrin och är även tillämplig i den situationen där A har förvärvat egendom från B 

och konflikt uppstår mellan A och B:s borgenärer om rätten till egendomen. A måste i det 

fallet ha fått egendomen traderad till sig för att kunna hävda sakrättsligt skydd.24 

 

Det intressanta för denna uppsats del är huruvida förekomsten av GFL kan ses som att det 

föreligger en generell vindikationsrätt för A till egendom som C har förvärvat från B, när A 

skulle kunna ha krävt tillbaka egendomen från B. Som jag tidigare beskrivit måste det 

föreligga ett giltigt krav från A att få tillbaka egendomen från B för att han ska kunna hävda 

vindikationsrätt mot C. Eftersom lagen fungerar som en möjlighet för en förvärvare att få 

behålla sin egendom och därigenom läka A:s vindikationsrätt, är det så att i normalfallet har A 

vindikationsrätt. Frågan som därefter uppstår är om denna slutsats kan användas som 

argument för att ett aktiebolag bör anses ha vindikationsrätt. Den frågan ämnar jag besvara i 

min analysdel. Dock kan det även ses som att huvudregeln är extinktion enligt GFL och 

vindikation är undantaget.25  

 

 
 
 
                                                 
23 Se mer om besittningsbegreppet i Håstad s 50 
24 Håstad s 221 
25 Millqvist s 49. Millqvist menar även att det mycket väl kan bli så att vindikation istället blir huvudregeln och 
extinktion undantaget. Denna slutsats baseras på avskaffandet av möjligheten till godtrosförvärv av stöldgods. 
Att vindikation är huvudregeln och extinktion är undantaget kan dock ses märkligt eftersom som jag har 
beskrivit att extinktion förutsätter vindikation. Millqvist avser emellertid med vindikation att A verkligen slår ut 
C:s rätt, och inte som jag menar med vindikationsrätt, det vill säga att A har rätt att framställa anspråk mot C 
som sedan måste prövas mot C:s eventuella rätt till godtrosförvärv. Se även om extinktion gentemot vindikation 
i Håstad s 62 f. 
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3 Borgenärsskyddet i ABL 

 
3.1 Borgenärsskyddets syfte 
Avsnitt 3 fungerar som bakgrund till diskussionen angående om borgenärsskyddet kan ses 

som argument för sakrättsligt verkningar. För att kunna bedöma huruvida det är rimligt att ett 

bolag ska ha sakrättsligt skydd till sina anspråk på återbäring, är det lämpligt att ha klart för 

sig vilket skydd borgenärsskyddsreglerna i ABL ger och varför de finns. Anledningen till att 

reglerna finns i ABL, är att minska risken för kontrahenter, vilka vill göra affärer med 

aktiebolag. Förarbetena till ABL uttalar att borgenärsskyddsreglerna bidrar till att minska 

risken för den som rättshandlar med bolaget.26 Bolagets borgenärer riskerar att bolaget till 

följd av värdeöverföringar inte längre kan betala sina skulder.27 Av förarbetena framgår att 

borgenärernas skydd framför allt utgörs av regler om att det i bolaget ska finnas en viss 

marginal mellan tillgångar och skulder.28 Utgångspunkten för borgenärsskyddet utgörs i 

huvudsak av värdeöverföringsförbudet i 17:3 ABL.29 Skulle bolagens kontrahenter inte våga 

göra affärer med bolagen, skulle enligt min uppfattning bolagsformen aktiebolag inte vara 

möjlig.  

 

Om det är så att borgenärsskyddsreglerna spelar en viktig funktion för aktiebolagen och 

kanske är nödvändiga för deras existens, är det enligt min uppfattning även rimligt att anse att 

de spelar roll för frågan om sakrättsligt skydd. För att bedöma hur rimligt det är att hävda 

sakrättsligt skydd med hänvisning till borgenärsskyddsreglerna, anser jag det nödvändigt att 

inse de andra intressen som kan finnas och som kan beröras av borgenärsskyddets regler. 

Relevant för denna uppsats del är intresset hos en förvärvare att få behålla egendom som han 

har förvärvat från bolaget, och i vindikationsfallet intresset hos den person som i sin tur 

förvärvar egendomen i ett andra led. I separationsfallet är det borgenärerna på förvärvarens 

sida som är intressenter.  

 

3.2  Återbärings- och bristtäckningsansvar enligt 17:6 och 17:7 ABL 
För att ge förståelse för problemet om ogiltighets sakrättsliga verkningar och förhållandet till 

borgenärsskyddsreglerna är det nödvändigt med en redogörelse av 17:6 och 17:7 ABL. 

                                                 
26 Prop.2004/2005:85 s 196. 
27 Prop.2004/2005:85 s 370. 
28 Prop.2004/2005:85 s 196. 
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Paragraferna innehåller rättsföljderna vid olovlig värdeöverföring. 17:6 stadgar att en 

mottagare av en värdeöverföring från bolaget kan drabbas av återbäringsskyldighet om 

värdeöverföringen har skett i strid med bestämmelserna i 17, 18 eller 20 kap. 17:6 kan ses 

som sanktionsparagrafen till de ogiltighetsgrunder som finns i nämnda kapitel. Frågan är om 

ytterligare fall kan föranleda återbäringsskyldighet enligt 17:6, fast det inte uttryckligen står 

reglerat i paragrafen. Enligt förarbetena till ABL ska inte handlande i strid med 

likhetsprincipen i 4:1 eller sådana behörighetsöverskridande som regleras i 8:41 omfattas av 

bestämmelserna i 17:6.30 Andersson menar däremot att alla värdeöverföringar i strid med 

ABL eller bolagsordningen ska omfattas av 17:6.31 Jag utgår i uppsatsen från det senare 

synsättet eftersom jag anser att det synsättet är det rimligaste.  

 

17:7 reglerar bristtäckningsansvaret vid olaglig värdeöverföring. För denna uppsats del är det 

huvudsakligen 3 st som är intressant, enligt vilket en värdeöverföringsmottagare B:s 

medkontrahent C kan bli skyldig att ansvara för bristtäckning vid B:s återbäring till 

aktiebolaget A. Regeln förutsätter att C har tagit emot egendomen av en sådan person som 

avses i 17:6 1 st och även att det måste stå klart att beloppet inte kan krävas tillbaka av den 

personen, alltså att det råder brist vid återbäringen, samt att C måste ha tagit emot egendomen 

med vetskap om att den härrörde från en olovlig värdeöverföring.32 Förarbetena säger att 17:6 

reglerar mottagande i första led, medan 17:7 reglerar mottagande i andra led.33 Det är dock 

inte alltid självklart om en värdeöverföringsmottagare ska ses som en mottagare i första led 

eller i andra led. Detta gäller främst situationen när ett bolag, som ett led i en olovlig 

värdeöverföring till en person, sätter in pengarna på mottagarens konto i en bank. Då kan inte 

banken normalt ses som mottagare. Men om bolaget har satt in pengarna på kontot i syfte att 

reglera kontoinnehavarens skuld, kan det vara naturligt att behandla banken som mottagare, 

eftersom syftet har varit att värdeöverföringen ska komma banken till godo.34 Enligt 

förarbetena är 17:6 tillämplig oberoende av om olovligheten har sin grund i en överträdelse av 

en bestämmelse uppställd i borgenärernas intresse eller aktieägarnas intresse.35 

 

                                                                                                                                                         
29 Jmfr Prop.2004/2005:85 s 373 f och s 376. 
30 Prop.2004/2005:85 s 755 f. 
31 Se för argumentation härom Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag (härefter Andersson) s 149 ff.  
32 Prop.2004/2005:85 s 759 
33 Prop.2004/2005:85 s 758 
34 Prop.2004/2005:85 s 392. 
35 Prop. 2004/2005:85 s 755. 
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Frågan är om dessa två paragrafer räcker för att tillgodose bolagets behov av skydd för 

kapitalet i bolaget. I så fall är det onödigt att hävda att aktiebolag bör ha sakrättsligt skydd, i 

alla fall med hänvisning till borgenärsskyddet. Analog tillämpning av den gamla 12:5, vilket 

motsvaras av nuvarande 17:7 3 st, diskuterades i förhållande till vindikation av HD i NJA 

1997 s 418.  I det fallet kunde dock inte regeln användas på grund av att mottagaren i andra 

led C, inte var i ond tro avseende den olovliga värdeöverföringen. Problem kan dock enligt 

min mening uppstå vid tillämpning av 17:6 om mottagaren försätts i konkurs innan bolaget 

hinner få tillbaka sin egendom. Risken finns då att bolagets återbäringskrav endast stannar vid 

ett krav. Vid tillämpningen av 17:7 3 st i den situationen när mottagaren B har lämnat vidare 

egendomen till C och ersättning inte kan fås av mottagaren B, uppstår samma problem om C 

försätts i konkurs. Skillnaden här jämfört med om anspråket är sakrättsligt skyddat blir tydlig. 

Med ett sakrättsligt skydd för sina anspråk på återbäring hade bolaget kunnat kräva tillbaka 

egendomen i de respektive konkurserna genom att hävda separationsrätt. Jag behandlar denna 

fråga ytterligare i avsnitt 6.2.1. Regeln om bristtäckning i 17:7 3 st kan alltså fungera som 

alternativ till vindikation. Till separationsrätt finns dock inget liknande surrogat som det finns 

gällande vindikation. Frågan är istället om rätten till återbäring ska vara förenad med 

separationsrätt. Om vindikation skulle vara möjlig, torde det inte vara någon mening med en 

bristtäckningsregel. Det faktum att det existerar ett bristtäckningsansvar för en mottagare i 

andra led torde ha varit avgörande för utgången i NJA 1997 s 418, vilken var att 

vindikationsrätt inte medgavs.36 

 

17:7 och 17:6 fungerar alltså utmärkt istället för sakrättsligt skydd så länge mottagarna inte 

försätts i konkurs. Dock spelar det ofta ingen roll i de situationer när den olovliga 

värdeöverföringen består av pengar. Risken är nämligen stor att bolaget ändå inte hade kunnat 

hävda separations- eller vindikationsrätt på grund av specialitetsprincipen.37 Fördelen med att 

bolaget har sakrättsligt skydd föreligger alltså främst när värdeöverföringen gäller bestämd 

egendom. Det kan emellertid vara så som i NJA 1997 s 418 när HD ändå behandlade 

vindikationsfrågan, fastän det var fråga om pengar, eftersom det trots allt är möjligt att hålla 

pengar avskiljda.  

 

Rättsföljden vid ogiltighet enligt 17:6 är att en mottagare ska återbära vad han uppburit. Detta 

framgår av ordalydelsen i paragrafen. Det kan även vara så att vad som ska återbäras inte 

                                                 
36 Se nedan avsnitt nedan. 
37 Se avsnitt 2.1.2 om specialitetsprincipen. 
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svarar mot den utdelade egendomen. En sådan situation kan uppstå när värdeöverföring har 

skett i strid med 17:3 och en del av egendomen täcks av utdelningsbart kapital i bolaget. Då 

säger förarbetena till ABL att aktieägaren ska återbära vad som motsvarar skillnaden mellan 

värdet av det som har mottagits och det värde som lovligen hade kunnat delas ut.38 Med 

aktieägaren menas vilken mottagare som helst, eftersom paragrafen är tillämplig även på 

utomstående. Oklart är vad som gäller när utdelningen gäller ett odelbart sakvärde. Andersson 

pläderar för värdeersättning medan Lindskog menar att egendomen bör återställas i sin helhet 

mot erhållande av kompensation avseende den giltiga delen av värdeöverföringen.39 

Argumenten för värdeersättning är huvudsakligen desamma som argumenten jag redogör för 

nedan om varför sakrättsligt skydd inte bör föreligga, eftersom just värdeersättning enligt 17:6 

och 17:7 är alternativen till sakrättsligt skydd. Argumenten mot värdeersättning blir 

följaktligen även huvudsakligen desamma. Som jag beskriver nedan är det en förutsättning för 

sakrättsliga verkningar att 17:6 tillämpas som återbäring och inte som värdeersättning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

                                                 
38 Prop.2004/2005:85 s 756 
39 Se prop. 2004/05:85 s 756 och för argumentation Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag s 86 och Andersson, 
Om vinstutdelning från aktiebolag s 602 ff. samt Lindskog i SvJT 1992 nr. 2 s 98. 
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4 Ogiltighetslära 
4.1 Utgångspunkter för diskussion 
Syftet med detta avsnitt är att ge en bakgrund till diskussionen om de olika ogiltighetsgrunder, 

vilka kan vara aktuella när ett aktiebolag hävdar separations- eller vindikationsrätt. För att 

besvara min frågor enligt problemformuleringen är det lämpligt att först utreda vilka 

ogiltighetsgrunder som kan föranleda återbäringsskyldighet till bolaget. När jag diskuterar 

vilka ogiltighetsgrunder som kan medföra återbäringsskyldighet, avser jag inte endast de 

bestämmelser, vilka enligt ordalydelsen i 17:6 ABL kan medföra återbäringsskyldighet, utan 

jag menar alla de sanktioner som finns, som kan innebära att en värdeöverföringsmottagare 

måste lämna tillbaka egendom, vilken han har förvärvat eller uppburit från bolaget. När jag 

skriver att en värdeöverföringsmottagare måste lämna tillbaka egendom, avser jag även de 

situationer när återbäringen kan bestå i värdet av det olovligen överförda, alltså att mottagaren 

behåller egendomen men återbär ett visst värde. Jag avser begränsa redogörelsen till de 

ogiltighetsgrunder som jag anser någorlunda sannolika att ett aktiebolag kan åberopa, alltså 

inte alla grunder som över huvud taget kan tänkas finnas. Redogörelsen inbegriper frågan när 

överträdelse av en lagbestämmelse eller allmän rättsgrundsats kan medföra ogiltighet och hur 

en sådan fråga om ogiltighet generellt besvaras. Efter att ha utrett vilka relevanta 

ogiltighetsgrunder som kan tänkas finnas, ska jag diskutera i vilka fall ett aktiebolag kan 

hävda sakrättslig skydd när någon av de ogiltighetsgrunderna som kan föranleda 

återbäringsskyldighet föreligger, eller annorlunda uttryckt när ogiltighet kan sägas ha 

sakrättsliga verkningar. Det kan vara så att det är lämpligt att se till de ändamålsskäl som 

finns med respektive ogiltighetsgrund för att avgöra om det är lämpligt med rättsföljder på 

grund av ogiltigheten och därmed om ogiltighet bör ha sakrättsliga verkningar. Därför avser 

jag försöka finna ändamålen och styrkan i ändamålsskälen vid bedömningen om sakrättsliga 

verkningar. Jag utgår i hög grad från rättsfall och doktrin och jag analyserar självständigt 

endast i viss mån. 

 

Till ogiltighetsläran hör samtliga fall där ett avtal på grundval av en explicit lagregel eller 

enligt en allmän rättsgrundsats helt eller delvis inte tillerkänns några rättsverkningar.40 Enligt 

Kleineman kan ogiltighet ses som en sanktion tillsammans med skadestånd och eventuellt kan 

overksamhet ses som en särskild sanktion jämte ogiltighet.41 Men samtidigt är det så att 

                                                 
40 Andersson s 155. 
41 Kleineman, JT 1994/1995 nr. 3 (härefter Kleineman) s 433. 
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ogiltighet är en förutsättning för att tillämpa rättsföljden för ogiltigheten enligt till exempel 

17:6. Alltså torde även ogiltighet kunna ses som ett rättsfaktum. Att ogiltighet trots detta även 

kan ses som en sanktion framgår av min diskussion i avsnittet om rättsföljder nedan. Det kan 

för klarhetens skull konstateras att handlande i strid med borgenärsskyddsbestämmelserna i 

ABL som huvudregel innebär ogiltighet, något som kanske kan tyckas självklart, men som det 

framgår av senare i avsnitt 4.3.1 gällde enligt förra ABL att överträdelse av låneförbudet som 

huvudregel innebar giltighet.  

 

Det finns en mängd ogiltighetsgrunder som kan tänkas åberopas som stöd för att ett 

aktiebolag ska kunna kräva tillbaka överförd egendom eller värdet för denna. Värdet av den 

egendom som ska återbäras på grund av ogiltigheten kan som jag har beskrivit utgöras av hela 

egendomens värde eller en del av värdet, beroende på ogiltighetsgrunden och eventuellt 

graden av ogiltighet. Det kan hända att en värdeöverföringsmottagare kan tvingas betala 

tillbaka ett belopp som inte utgörs av värdet av egendomen, om det är så att värdet av 

egendomen inte motsvarar beloppet enligt återbärningsskyldigheten, eller att 

värdeöverföringsmottagaren eventuellt behåller egendomen och fullgör 

återbärningsskyldigheten i form av värdeersättning när egendomen utgörs av ett odelbart 

sakvärde.42 Som jag beskrivit tidigare i avsnitt 3.2 råder det delade meningar om rättsföljden 

vid ogiltighet enligt ABL 17:6 bör tillämpas som återbäring eller värdeersättning. Om det är 

så att man förespråkar värdeersättning torde det enligt mig innebära att det blir omöjligt att 

hävda att ogiltighet enligt de grunder som 17:6 baseras på bör ha sakrättsliga verkningar. 

Värdeersättning innebär ju att en värdeöverföringsmottagare B endast behöver ersätta värdet 

för den olovligen överförda egendomen, och inte själva egendomen. Om då B överlåter 

egendomen till C, torde kravet på grund av ogiltigheten mot C endast kunna vara 

värdeersättning, det vill säga rättsföljden enligt 17:7 3 st. Enligt de sakrättsliga reglerna kan ju 

inte A rikta krav mot C som han inte kunde göra mot B. Motsvarande resonemang torde 

kunna föras gällande separationsrätt, det vill säga det vore märkligt om bolaget endast hade 

rätt att återkräva värdet för egendomen men inte själva egendomen, men att bolaget får 

separationsrätt i en eventuell konkurs. Jag anser alltså att ogiltighets sakrättsliga verkningar 

förutsätter ett förfarande där man tillämpar återbäring i form av återgång av egendom som 

rättsföljd på grund av ogiltigheten och inte återbäring i form av värdeersättning.  

 

                                                 
42 Se avsnitt 3.2. 
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4.2 Ogiltighetsgrunder 
Aktiebolagsrättslig ogiltighet är ett begrepp som enligt Kleineman är reserverat för det 

samspel som finns mellan reglerna om bolagsorganens yttre kompetens (behörighet) och den 

inre kompetensen (befogenhet).43 I sådana fall kan överträdelse av 17:3 ABL enligt mig inte 

ses som aktiebolagsrättslig ogiltighet eftersom 17:3 är ett legalt förbud och inte en regel som 

har med kompetensfördelningen i bolaget att göra. Det är emellertid en terminologisk fråga 

som har betydelse enbart för att klargöra att ogiltighet på grund av aktiebolagsrättsliga regler 

eventuellt inte är detsamma som aktiebolagsrättslig ogiltighet i alla situationer. Jag avser med 

aktiebolagsrättslig ogiltighet all ogiltighet som beror på överträdelser av bestämmelser i ABL.  

 

Reglerna om aktiebolagsrättslig återbäringsskyldighet återfinns som bekant i 17:6. Som jag 

beskrivit tidigare finns det en mängd varianter av ogiltighet som kan medföra rättsföljder 

enligt 17:6. Den vanligaste grunden för återbäringsskyldighet torde vara överträdelse av 

bestämmelserna om skyddet för bolagets bundna kapital och försiktighetsregeln i 17:3. Den 

paragrafen kan sägas vara den främsta regeln för skyddet för bolagets kapital och därmed 

borgenärernas främsta skydd. Om en värdeöverföring har gjorts i strid med 17:3 är den ogiltig 

(se dock 4.3 nedan om ogiltighetsanalysen) och det föreligger därmed återbäringssanspråk 

mot mottagaren enligt 17:6 och eventuellt anspråk på bristtäckning enligt 17:7. 17:3 är en 

borgenärsskyddsregel och kan alltså inte åsidosättas med s.a.s. – principen (Samtliga 

Aktieägares Samtycke), dock skyddas även aktieägarna med regeln genom att kapitalet i 

bolaget skyddas.  

 

Även värdeöverföringar i strid med reglerna om vinstutdelning i 18 kap och reglerna om 

minskning av aktiekapitalet och reservfonden i 20 kap kan föranleda återbäringsskyldighet. 

Ytterligare ett exempel är regeln i 17:5 rörande gåvor, vilken är ett skydd för det 

gemensamma aktieägarintresset och minoritetsaktieägarna.44 Övriga ogiltighetsgrunder är 

handlande i strid med funktionsfördelningen mellan bolagsorganen, bolagsordningen samt 

med verksamhetens syfte.45  

 

En annan regel som kan innebära ogiltighet och återbäringsskyldighet är låneförbudet, vilket 

huvudsakligen återfinns i 21:1 och 21:5. Sanktionsregeln återfinns i 21:11. Regelns syfte att 

                                                 
43 Kleineman s 432. 
44 Jämför Kleineman s 438. 
45 Andersson s 148 ff. 
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skydda borgenärerna fastställdes i NJA 1992 s 717, men Kleineman är ändock skeptisk till att 

se regeln som uppställd i borgenärernas intresse. Han menar att syftet primärt är att skydda 

aktieägarna.46 Genom införandet av nya ABL framgår att rättsföljden vid handlande i strid 

med låneförbudet är ogiltighet, något som skiljer sig från rättsläget förut då huvudregeln var 

giltighet.47 Att huvudregeln förut var giltighet fastställdes i NJA 1992 s 717 genom HD: s 

uttalande vilket jag återger i nästa avsnitt. 

 

Finns det ogiltighet som kan föranleda återbäringsskyldighet, men som står reglerat utanför 

ABL? Ogiltighet som kan vara aktuell utanför ABL är grunderna i 3 kap AvtL. Vid 

bedömningen om en ogiltighetsgrund i 3 kap AvtL ska medföra att en kontrahent måste 

återbära förvärvad egendom, kan det finnas anledning att skilja mellan stark och svag 

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

en kontrahent i god tro, medan svag ogiltighet normalt läks av kontrahentens goda tro.48 

Enligt min uppfattning kan distinktionen möjligen bättre beskrivas genom att säga att 

bedömningen om svag ogiltighet innehåller krav på ond tro medan stark ogiltighet gör det 

inte. Detta eftersom det annars kan förstås som att bedömningen om god eller ond tro är ett 

separat steg efter ogiltighetsbedömningen, medan det i själva verket är en och samma 

ogiltighetsbedömning. Till de svaga ogiltighetsgrunderna hör reglerna i 29-35 § § AvtL med 

undantag av förvanskning i 32 § 2 st, medan råntvång enligt 28 § är ett exempel på en stark 

ogiltighetsgrund. Andra starka ogiltighetsgrunder är omyndighet och liknande bristande 

rätthandlingsförmåga, behörighetsöverskridande, förfalskning och förvanskning.49 Oavsett om 

ogiltigheten kan ses som stark eller svag, är samtliga nämnda grunder sådana att de är 

konstituerade med sanktioner i form av återgång av egendomen. Bedömningen om vilka 

ogiltighetsgrunder som kräver ond tro respektive vilka av dem som nöjer sig med god tro, är 

dock inte relevant i detta läge för uppsatsens del. Avgörande är att ogiltighetsgrunderna i 

AvtL kan medföra att en part kan ha ett återbäringsanspråk mot en kontrahent. Man kan tänka 

sig en situation när bolaget har sålt en viss tillgång, men där det visar sig att priset är för lågt 

på grund av att köpare svikligen har förlett bolaget angående tillgångens värde. Köpet kan 

vara ogiltigt på grund av svek enligt 30 § AvtL. Den regeln torde enligt mig vara en vanlig 

ogiltighetsgrund när det är fråga om ogiltighet enligt AvtL. En skillnad mellan ogiltighet 

enligt AvtL och ogiltighet på grund av överträdelser av förbud i ABL, är att den naturliga 

                                                 
46 Kleineman s 434. 
47 Prop. 2004/2005:85 s 435. 
48 Andersson s 156. 
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följden av ogiltighet enligt AvtL är återgång av egendomen. Som jag beskrivit kan det finnas 

skäl att vid överträdelser av förbud i ABL tillämpa värdeersättning istället för återgång och 

det behovet torde inte finnas på samma sätt vid ogiltighet enligt AvtL.50 

 

När det gäller att analysera ogiltighetsgrunder kan det finnas skäl att skilja mellan legala 

förbud och övrig tvingande lagstiftning.51 I ABL utgör 17:3 och 21:1 exempel på legala 

förbud. Legala förbud finns i en mängd olika lagar men de flesta utanför ABL torde dock inte 

vara så aktuella för denna uppsats del. Eftersom uppsatsen behandlar ogiltighet med avseende 

på sakrättsliga konflikter är det endast sådana ogiltigheter som innebär att egendom överförs 

till någon annan som är intressanta. Konkurrenslagen innehåller en del regler som kan 

innebära att ett visst handlande kan göra att ett avtal blir ogiltigt. Jag ämnar dock inte fördjupa 

mig i konkurrensrättens svåröverskådliga regelverk, utan nöjer mig med att konstatera att 

utanför ABL torde grunderna i AvtL tillsammans med konkurrensreglerna vara de vanligaste 

förekommande i situationer när ett aktiebolag vill hävda återbäringsskyldighet. 

 

4.3 Ogiltighetsbedömningen 
4.3.1 Domstolarnas analys av ogiltighet 

Som jag redan antytt kan det ha betydelse vilka ändamålsskäl en regel har vid bedömningen 

om handlande i strid med regeln ska medföra ogiltighet. Av detta avsnitt framgår att frågan 

om ogiltighet kan behöva avgöras med hänsyn till de ändamålsskäl som finns med den 

överträdda regeln och att en avvägning mellan de intressen som finns kan vara nödvändig. 

Dock är det så att utgångspunkten är att värdeöverföringar i strid med ABL är ogiltiga, och 

undantagsvis kan omständigheterna peka på att ogiltighet inte bör inträda.52 Numera gäller 

motsvarande även låneförbudet.  

  

Det går alltså inte att hävda att ogiltighet alltid är ogiltighet. Ett sådant synsätt menar 

Kleineman är stelbent och dogmatiskt.53 Ogiltighetsbedömningen måste avgöra vilka som ska 

drabbas av ogiltigheten och i vilken utsträckning. Förhållandet att ogiltigheten inte är absolut 

utan beroende av analys av ändamålsskäl och en intresseavvägning bekräftades av HD i NJA 

1992 s 717. Det fallet behandlade låneförbudet men klart torde vara att en intresseavvägning 

                                                                                                                                                         
49 Andersson s 156. 
50 Andersson s 153. 
51 Se allmänt om legala förbud Anderson, TfR 1999 nr. 4 s 533 ff. och om särskiljande från övrig lag s 539. 
52 Andersson s 153. 
53 Kleineman s 432. 



 22

kan bli aktuellt även vid andra ogiltighetsgrunder. Detta följer av HD: s uttalande, vilket jag 

återger nedan. 

 

Hur kan det komma sig att det behövs en ogiltighetsbedömning? Borde inte allt handlande i 

strid med ett förbud ses som ogiltigt? Svaret är att genom att domstolarna använder sig av 

ogiltighetsbedömningar, kan oönskade och stötande resultat undvikas. När det gäller 

låneförbudet anser jag att det torde det vara så att huvudregeln om civilrättslig giltighet 

tillkom mycket för att skydda banker. Låneförbudet innebär bland annat att om säkerhet har 

ställts av ett bolag i syfte att gäldenären ska förvärva aktier i bolaget enligt 21:5 ABL, gäller 

inte rättshandlingen mot bolaget enligt 21:11. I NJA 1992 s 717 tog HD upp följande 

exempel. ”Ett bolag kan till exempel ställa säkerhet för en kredit, som en bank eller annan 

kreditinrättning lämnar en person vilken köper aktier i bolaget. Även om kreditgivaren i det 

enskilda fallet borde ha förstått vad lånet skulle användas till, skulle det ofta vara alltför 

ingripande och leda till otillfredsställande resultat om säkerställande i strid med låneförbudet 

skulle vara ogiltigt. Syftet med bestämmelserna om låneförbud kan inte heller anses kräva en 

så långtgående effekt.” HD påpekar dock att ogiltighet i vissa fall kan inträda, vilket skedde i 

fallet. ” Det finns emellertid fall, då den rättshandling som strider mot låneförbudet företagits 

under sådana förhållanden, att den till vars förmån den skett inte har något befogat anspråk på 

att få åberopa rättshandlingen. Det gäller här närmast fall då någon som har haft ett 

bestämmande inflytande över ett bolag medverkat i en överträdelse av låneförbudet till sin 

egen förmån.” Det blir alltså frågan om väga de intressen som finns mot varandra vid 

ogiltighetsbedömningen 

 

Numera är det alltså så att huvudregeln är ogiltighet vid överträdelse av låneförbudet, men en 

analys likt den HD gjorde i 1992 års fall torde kunna bli lika aktuell även i dagens gällande 

rättsläge. Skälen till ändringen var att rättsläget var oklart i frågan om vad som närmare 

krävdes för att ogiltighet skulle inträda och ett klarläggande var nödvändigt.54 Själva styrkan 

av ändamålsskälen med låneförbudet torde vara desamma och en intresseavvägning kan 

behövas lika väl nu som då. Skälen till att handlande i strid med låneförbudet som huvudregel 

inte medförde ogiltighet berodde alltså mycket på att man ville minska risken för bankerna, 

eftersom de ofta medverkar till att personer lånar pengar av bolag och det kan därmed vara 

risk att bankerna träffas av låneförbudet. I NJA 1999 s 426 var det fråga om ett kreditinstituts 
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säkerhet i form av företagshypotek skulle anses ogiltigt på grund av att säkerheten hade ställts 

av ett bolag i syfte att aktier i ett annat bolag skulle kunna förvärvas. Handlandet stred mot 

låneförbudet men till skillnad från NJA 1992 s 117 ansågs säkerhetsställandet som giltigt. 

Skälet var att situationen var just sådan om HD tog upp som exempel i det äldre fallet på när 

säkerhetsställande ska ses som giltigt, det vill säga att ett kreditinstitut som mot sedvanliga 

villkor lämnat lån till en köpare och erhållit säkerhet för detta. Det fanns alltså inte skäl att 

tillämpa undantaget om säkerhetsställandes ogiltighet. Sådana skäl kan, enligt HD: s uttalande 

i 1992 års fall, vara att mottagaren av säkerheten själv föranstaltat om det olovliga 

säkerhetsställandet och att det därmed finns skäl att tillämpa ogiltighet. Det verkar alltså inte 

spela någon roll att säkerhetsmottagaren som i fallet var i ond tro. 

 

Kleineman kallar ogiltighetsanalysen för normskyddsbedömning. Bedömningen går ut på att 

först fastställa ogiltighetsregelns syfte, därefter analysera om den yrkade ogiltigheten bidrar 

till dessa intressen och därefter väga andra intressen mot de förra och fastställa om den yrkade 

ogiltigheten skulle föra för långt såtillvida att andra intressen träds för när eller om rentav 

betydande skador skulle kunna uppstå om en viss rättshandling förklaras ogiltig.55 Att 

ogiltighetsanalysen inte bara gäller överträdelse av låneförbudet framgår av NJA 1992 s 717. 

HD uttalade ”När det gäller den principiella frågan om handlingar, som strider mot 

lagstadgade och ofta straffbelagda förbud, är ogiltiga har i olika sammanhang getts uttryck åt 

den uppfattningen, att något generellt svar inte kan ges utan att frågan får besvaras från fall till 

fall med beaktande bland annat av syftet med förbudet.” 

 

Vid prövningen om olovligt handlande ska ses som ogiltigt är det alltså nödvändigt att 

definiera vad som är syftet med ogiltighetsgrunden och vilka intressen som ska skyddas. 

Intressena som skyddas i ABL är borgenärernas intresse av att det bundna egna kapitalet inte 

träds för när och aktieägarnas intresse av att bolaget går med vinst.56 Minoritetsaktieägarna 

har behov av skydd från missbruk från majoritetens sida. Ytterligare ett intresse kan vara 

tredje mans intresse av att organföreträdarna inte missbrukar sin ställning på ett för 

omgivningen skadeståndsgrundande sätt.57 

 

                                                 
55 Kleineman s 457. 
56 Andersson s 9 
57 Kleineman s 430. 
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Kleineman diskuterade som sakkunnig i NJA 1997 s 418 om inte en ändamålsprövning och 

intresseavvägning, när det gäller olovlighet enligt värdeöverföringsförbudet i 17:3 ABL, bör 

behandlas på samma sätt som överträdelse av låneförbudet gjordes i NJA 1992 s 717. 

Skyddsintresset hos en kreditgivare bör enligt honom vara lika starkt oavsett om det är fråga 

om att kreditgivaren har tagit emot medel såsom återbetalning av lån så att 17:3 har trätts för 

när, eller om kreditgivaren har medverkat till överträdelse av låneförbudet. Detta med tanke 

på att låneförbudet och värdeöverföringsförbudet skyddar samma intresse. Kleineman synes 

mena att bedömning enligt det äldre fallet ska göras vid överträdelse av alla regler, vilka är 

uppställda i borgenärernas intresse. Han menade att han hade stöd i en sådan uppfattning 

genom HD: s uttalande i NJA 1992 s 717 om att frågan om ogiltighet ska besvaras från fall till 

fall.  I NJA 1997 s 418 uttalande HovR att det inte var möjligt att dra så långtgående slutsatser 

av det äldre rättsfallet som Kleineman gjort. Av HovR: s uttalande framgår att HD: s uttalande 

i det äldre fallet inte ska förstås som att alla borgenärsskyddsregler ska behandlas som att 

handlande i strid med dem ska ses som giltigt som huvudregel, ett sådant förhållande synes 

bara gälla för låneförbudet.58 Lindskog uttalade i fallet ”Kleinemans resonemang om en 

intresseprövning finner jag såvitt gäller den viktiga borgenärsskyddsregeln i ABL 12:2 1 st 

inte bärande. Av rättsfallet NJA 1992 s 717 kan i det hänseendet ingen ledning hämtas, dels 

med hänsyn till den historiska förklaringen till problematiken kring bestämmelserna i ABL 

12:7, dels därför att borgenärsskyddsbestämmelserna i ABL 12:2 1 st är av en helt annan 

karaktär än de i främst fiskalt syfte tillkomna, straffsanktionerande bestämmelserna i ABL 

12:7.” 

 

Jag ser det som svårt att få till en situation där värdeöverföring i strid med 17:3 inte skulle ses 

som ogiltig. I NJA 1997 s 418 var inte situationen sådan att domstolen ansåg det lämpligt 

eller nödvändigt med en ogiltighetsanalys likt den som skedde i NJA 1992 s 717. Även om 

inte överträdelse av gamla 12:2 ABL skulle ses som giltigt som huvudregel, kunde väl någon 

av instanserna ha prövat frågan om det nu är så att frågan om ogiltighet ska avgöras från fall 

till fall? Så skedde dock inte mer än att HovR konstaterade att Kleinemans åsikt om 

intresseavvägning inte kunde beaktas. Om det är så att en ogiltighetsanalys inte kunde komma 

i fråga vid överträdelsen av 17:3, när ska så ske? Domstolen kom så långt att syftet till 

förbudet fastslogs, något som i och för sig kan kännas självklart, men till någon 

intresseavvägning kom man inte. Skall ogiltighetsfrågan bedömas från fall till fall när det 
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gäller överträdelse av alla förbud eller gällde det endast låneförbudet? Svaret på frågan är att 

en ogiltighetsanalys kan vara nödvändig när domstolen ställs inför nya och svåra frågor om 

ogiltighet. Visserligen kan det inte ställas upp någon presumtion för eller emot ogiltighet vid 

överträdelse av legala förbud59, men det synes som om ogiltighet torde kunna presumeras 

gällande överträdelse av legala förbud i ABL. 

 

Det torde inte vara någon skillnad på aktiebolagsrättsliga förbud och övrig tvingande lag vad 

gäller behovet att göra en ogiltighetsanalys, förutom att intresseavvägningen enligt mig 

eventuellt kan vara mer komplicerad när det gäller ABL, eftersom det inte är så självklart 

vilka syften reglerna har och i hur stor utsträckning till exempel borgenärerna ska skyddas. 

Huruvida konstaterad ogiltighet ska anses ha sakrättsliga verkningar behandlar jag i avsnitt 5. 

 

4.3.2 Domstolarnas analys av rättsföljder 

När det har konstaterats att ett handlande i strid med ett förbud ska medföra ogiltighet, kan 

frågan uppstå om det kan finnas anledning att göra en liknande bedömning huruvida 

rättsföljder bör inträda på grund av ogiltigheten. I NJA 1992 s 717 uttalade Nial i HovR att 

det fanns anledning att ifrågasätta räckvidden av principen om att överträdelse av 

låneförbudet som huvudregel innebar giltighet. Nial menade att om förbudsstridigt avtal inte 

är ogiltigt, måste det betyda att part, som presterat enligt avtalet, inte kan återkräva 

prestationen på grund av förbudet. Nial uttalade vidare att det nödvändigtvis inte behöver 

innebära att part kan åläggas att fullgöra den förbudsstridiga prestationen. Jag anser att från 

Nials uttalande kan slutsatsen dras att en ogiltighetsbedömning kan vara nödvändig, inte bara 

gällande avtals giltighet, utan även gällande rättsföljderna. HD konstaterade att det 

förbudsstridiga avtalet var ogiltigt och kom därför inte till en sådan bedömning om 

rättsföljderna som Nial förespråkade. Ogiltighetsbedömningen kan alltså behöva göras i två 

steg där frågan om rättsföljder utgör andra steget. 

 

Men man kan fråga sig varför det skulle vara nödvändigt att göra en nämnd bedömning i två 

steg. Om det går att konstatera att handlandet ska ses som ogiltigt, varför ska ogiltigheten inte 

medföra rättsföljder? Det borde kanske räcka med bedömningen i andra ledet och säga att allt 

handlande i strid med regeln ska ses som ogiltigt. Då har man åstadkommit vad man ville 

uppnå med att göra en ogiltighetsbedömning i enskilda fall, nämligen flexibilitet. Jag anser att 
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det kan det hävdas att en bedömning i två steg uppnår en ännu högre flexibilitet och att det 

finns ett värde i att fastställa ogiltighet oberoende av frågan om rättsföljder. Värdet av att 

konstatera ogiltighet men att inte tillerkänna rättsföljder skulle kunna ligga i symbolvärdet i 

ogiltigheten, det vill säga i och med ogiltigheten förstås att handlandet är klandervärt och att 

därmed parterna förhoppningsvis avhåller sig från sådant agerande som kan medföra 

ogiltighet. Ett annat skäl kan vara att ogiltighet innebär att ett avtal inte förklaras gälla på det 

sättet att parterna inte längre är förpliktade att utföra vad de egentligen är skyldiga att göra 

enligt avtalet, men att inga andra rättsföljder inträder som till exempel återgång av egendom. 

Normalt följer rättsföljderna vid ogiltighet av ett avtal analogt av hävningsregeln i 64 § KöpL, 

vilken stipulerar att vardera partens prestationsskyldighet bortfaller, och om prestationerna 

redan har fullgjorts ska vardera parten återbära vad han mottagit. En ogiltighetsanalys skulle 

alltså kunna innebära att ogiltighet verkar framtida men inte bakåt i tiden. Jag har ovan 

beskrivit Nials uttalande i NJA 1992 s 717, gällande att giltigheten av ett låneavtal kunde 

verka på det sättet att prestationer enligt avtalet inte kunde återkrävas, men att giltigheten inte 

behövde innebära att parter kunde åläggas att fullgöra prestationer. Nial menade att ”rätt att 

återkräva en skedd prestation kan medföra komplikationer (beträffande avkastning, 

värdeförändringar mm) och kanske allvarliga ekonomiska konsekvenser för respektive part”. 

Nials resonemang syftade på rättsföljder av giltighet, men jag anser att samma resonemang 

kan föras gällande rättsföljder av ogiltighet.  

 

Men är denna möjlighet till flexibilitet så eftersträvansvärd att det är önskvärt med en 

tvåstegsbedömning? Ett sådant förfarande kan nämligen enligt mig innebära bristande 

förutsebarhet och det i sin tur komplikationer i praktiken. Att domstolarna är fria att döma 

från fall till fall kan medföra att det är väldigt svårt att förutse konsekvenserna av ett visst 

handlande, särskilt när det inte med säkerhet går att veta ens om en ogiltig rättshandling kan 

medföra rättsföljder. En sådan invändning kanske inte har så stor tyngd med tanke på att 

ogiltighetsanalysen normalt endast omfattar handlande som kan medföra civilrättsliga 

sanktioner och inte straffrättsliga och förutsebarhetsaspekten har relevans i huvudsak när det 

gäller straffrätt. Dessutom sker en ogiltighetsanalys endast i undantagsfall och därför kanske 

det inte är ett så stort problem med förutsebarheten. I inledningen till avsnitt 4.3.1 uttryckte 

jag att utgångspunkten är att värdeöverföringar i strid med ABL är ogiltiga, och undantagsvis 

kan omständigheterna peka på att ogiltighet inte bör inträda. Motsvarande anser jag borde 

gälla även andra steget i analysen, det vill säga att huvudregeln bör vara att rättsföljder ska 

inträda. 
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Ogiltighetsbedömningen gällande huruvida rättsföljder bör inträda på grund av konstaterad 

ogiltighet bör ha relevans även vid ogiltighet enligt AvtL. När det gäller till exempel svikligt 

förfarande i samband med ett köp, anser jag att det inte går att påstå att det automatiskt i alla 

situationer är nödvändigt med rättsföljder. Huvudregeln är givetvis så som jag har nämnt 

tidigare att egendom ska återgå vid ogiltighet. Jag anser dock att en ändamålsprövning och 

intresseavvägning skulle kunna resultera i att endast partiell återgång bli följden eller 

eventuellt ingen alls. Här har det naturligtvis betydelse vilken styrka ogiltigheten har. Ju 

starkare ogiltighet desto mer given torde rättsföljden vara. Kanske kan värdeersättning ses 

som ett alternativ till återgång av egendom inte bara vid ABL 17:3 utan även vid ogiltighet 

enligt AvtL.  

 

4.3.3 Häleriliknelsen och 8:42 ABL 

I NJA 1997 s 418 återgav HovR ett uttalande av Rodhe som går ut på följande: Situationen 

när en person har tagit emot medel, vilka personen vet är olovligen uttagna från ett aktiebolag, 

och denna person inte är aktieägare, kan jämföras med häleri. Häleriliknelsen skulle bestå i att 

personen ”bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv”. Lindskog har även 

gjort en liknande koppling. Häleriliknelsen torde dock vara helt överspelad i och med domen, 

men även genom doktrin och lagändringen i ABL gällande bristtäckningsansvaret i 17:3 3 st, 

låt vara att lagrådet hänvisade till nämnda liknelse i remissyttrandet till förarbetena till ABL 

gällande utformningen av 17:6 och 17:7. Lindskog menade även att frågan huruvida bolagets 

kontrahent ska få behålla förvärvad egendom ska avgöras av gamla 8:35 (nuvarande 8:42) och 

att det därmed krävs god tro hos kontrahenten. Han ansåg att gamla 12:5 1 st (nuvarande 17:6 

1 st) avsåg bolagsstämmobeslut medan gamla 8:35 (8:42) är att hänföra till särskilda 

rättshandlingar, till exempel avtal. Kleineman menar dock att 8:42 är ett onödigt mellanled 

vid olovlig värdeöverföring, även vid ogiltighet enligt ett avtal, vilket synes vara en korrekt 

uppfattning.60 Lindskogs uttalande är dock några år gammalt och det torde enligt mig vara 

säkert att det kan lämnas utan avseende. HD uttalade i NJA 1999 s 426 att ” 12:5 syftar till att 

skydda bolagets borgenärer mot åtgärder som minskar bolagets kapital medan 8:35 2 st 

närmast är att uppfatta som en reglering av bolagets inre förhållanden. Mot denna bakgrund 

kan Sturetvättens pantsättning inte angripas med stöd av bestämmelserna om 

befogenhetsöverskridande.” 

                                                 
60 Kleineman s 436 och s 446 med hänvisning till Lindskog, Aktiebolagslagen s 102. 
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5 När medför ogiltighet sakrättsliga verkningar? 

 
5.1 Inledning 
Så här långt kan konstateras att frågan huruvida ogiltighet ska inträda vid handlande i strid 

med ett förbud, kan behöva avgöras med hänsyn till förbudets syfte och genom en 

intresseavvägning. Det kan dock upprepas att det torde vara endast i undantagsfall som en 

överträdelse av ett förbud inte resulterar i ogiltighet. Även frågan huruvida rättsföljder ska 

inträda på grund av ogiltigheten kan behöva besvaras med en liknande bedömning. Den 

avslutande frågan är när ogiltighet kan medföra sakrättsliga verkningar och därmed när ett 

aktiebolag kan hävda vindikationsrätt eller separationsrätt. Vid svaret på den frågan förutsätts 

att handlandet på grund av ogiltigheten verkligen medför ogiltighet och att ogiltigheten är 

sådan som kan medföra återbäringsskyldighet samt att återbäringsskyldigheten ska fullgöras i 

form av återgång av egendom. 

 

5.2 Vindikationsrätt 
Enligt rättsfallet NJA 1997 s 418 framgår att ett aktiebolag A inte har vindikationsrätt till 

egendom som en värdeöverföringsmottagare B har avhänt till sin kontrahent C när 

värdeöverföring till B skett i strid med 17:3 ABL. Utbetalning från bolaget A skedde i form 

av ett lån till systerbolaget B. Lånet utgjorde en olovlig utdelning på grund av att bolaget B 

inte var betalningsdugligt vid lånetillfället. Lånet användes för att amortera B:s 

checkräkningskredit hos banken C. A:s konkursbo krävde ersättning av banken på grund av 

den olovliga utdelningen. HD underkände vindikationsrätt och uttalade ”Följderna för den 

som i ett senare led mottagit något som härrör från en olovlig utdelning från ett aktiebolag och 

som inte faller direkt in under bestämmelserna i 12 kap 5 § bör rimligen också stå i samklang 

med följderna för dem på vilka bestämmelserna är direkt tillämpliga. Med hänsyn härtill är 

det närmast till hands att överväga om inte det stöd åt ifrågavarande kapitalskyddsregler som 

kan bedömas erforderligt beträffande icke direkt reglerade fall bör i första hand sökas i en 

analogitillämpning av ABL och inte i oskrivna rättsgrundsatser eller analogier av regler helt 

utanför lagstiftningen om aktiebolag.”  
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Slutsatsen från fallet kunde dras att borgenärsskyddet inte kunde tillmätas så stor vikt att det 

var möjligt att göra en analogi med rättsgrundsatser utanför ABL för att komma till lösningen 

att bolaget hade vindikationsrätt. Frågan är vad som gäller vid övriga ogiltighetsgrunder och 

om slutsatsen att vindikationsrätt på grund av aktiebolagsrättslig ogiltighet inte är möjlig, bör 

begränsas till situationer när det är fråga om den ogiltighetsgrund som var grund för 

vindikationsanspråket i detta fall, det vill säga 17:3. Enligt ett remissyttrande i förarbetena till 

ABL förordade lagrådet att det skulle införas en generell regel om vindikationsrätt. Remissen 

utgjorde ett svar på huruvida det skulle införas ett bristtäckningsansvar i ABL, vilket alltså 

gjordes i och med införandet av 17:7. Av förarbetena framgår dock att det inte kan tas hänsyn 

till en sådan radikal förändring som lagrådet förordade och att rättsläget bör bygga på väl 

etablerade regler.61 Detta ska enligt mig förstås som att bristtäckningsansvaret enligt 17:3 3 st 

fungerar istället för vindikationsrätt och att således samtliga grunder, vilka kan föranleda 

bristtäckning, inte är förenliga med sakrättsliga verkningar i form av vindikation. 

Förarbetenas uttalande gällande vindikation stämmer överens med domen i 1997 års fall, 

eftersom avgörande i fallet var att det fanns en lämplig sanktionsmöjlighet i och med en 

analog tillämpning av gamla 12:5 2 st. Med nuvarande lag kan alltså istället 17:7 3 st 

tillämpas direkt på motsvarande situation.  

  

HD ansåg alltså att gamla 12:2 (nuvarande 17:3) och 12:5 2 st (17:6 och 17:7) räckte som 

skydd för aktiebolaget och dess borgenärer. Men hur hade HD resonerat om även banken 

hade varit betalningsoförmögen vid bolagets konkursbos krav? Då hade det ju sannolikt inte 

varit erforderligt med 12:5 2 st, utan vindikation hade varit nödvändigt ur 

kapitalskyddshänseende. HD tillmäter ju onekligen kapitalskyddet en viss betydelse för 

utgången i och med formuleringen i domen. Dock kan enligt mig inte hänsyn tas till C:s 

betalningsförmåga om det nu är så att 17:7 3 st är rättsföljden vid sådana situationer som i 

detta fall. Föreligger samtliga rättsfakta som i detta fall, torde rättsföljden även bli densamma 

i ett liknande fall. Emellertid saknades ond tro hos banken C för att analog tillämpning av 

gamla 12:5 skulle vara möjlig. Betalningsförmågan hos C kan enligt mig knappast ses som ett 

rättsfaktum. HD menade troligen att regeln i 12:5 2 st är en sådan rättsföljd som normalt sett 

kan räcka, sen kanske det är så i vissa fall att den inte gör det. Det kan kanske hävdas att det 

inte borde vara några problem att ta hänsyn till sådana förhållanden som C:s 

betalningsförmåga, med tanke på att det är ett vedertaget synsätt att ogiltighetsbedömningar 

                                                 
61 Prop. 2004/2005:85 s 398. Med väl etablerade regler menas avses just NJA 1997 s 418 samt Andersson, 
Kapitalskyddet i aktiebolag 4: e uppl. s 116 f. 
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kan innehålla avvägningar mellan de intressen som finns. Dock måste en sådan avvägning, 

enligt min uppfattning, hållas generell i det avseendet att hänsyn tas till de intressen som 

typiskt sett kan finnas och hänsyn torde inte kunna tas till sådana omständigheter som 

betalningsförmåga hos en mottagare i andra led. Dock är rättsläget sådant att oavsett vad HD 

menade är vindikation inte möjlig. 

 

Anledningen till att HD inte ansåg att ogiltigheten på grund av den olovliga 

värdeöverföringen skulle medföra sakrättsliga verkningar, kan ha att göra med oviljan att 

tillämpa regler som inte direkt tillämpliga på situationer då det är aktiebolag inblandade. Detta 

framgår av HD: s uttalande, vilket jag återgav ovan. Svårigheten att acceptera en applicering 

av sakrättsliga effekter på situationer när det är fråga om aktiebolag som hävdar ogiltighet 

enligt till exempel 17:3 har, som jag beskrev i förra stycket, att göra med att sanktionerna vid 

aktiebolagsrättslig ogiltighet är reglerade specifikt i 17:6 och 17:7. Eftersom syften med 

förbud kan variera och även styrkan i att hävda skyddsintressena beroende på situationen, går 

det inte utan vidare att använda rättsgrundsatser utanför den specifika reglering som finns.  

 

Slutsatsen att ogiltighet enligt 17:3 inte är förenad med vindikationsrätt, gäller alltså enligt 

mig även de andra ogiltighetsgrunder vilka är sanktionerade med 17:6, det vill säga de 

grunder som kan finnas i 17, 18 och 20 kap. Detta eftersom det var avgörande för utgången i 

fallet att det fanns en möjlighet till aktiebolagsrättsliga följder i och med en analog 

tillämpning av gamla 12:5 2 st. En intressant fråga är huruvida denna slutsats ska gälla övrig 

aktiebolagsrättslig ogiltighet. Enligt förarbetena aktualiseras ju inte återbäringsskyldighet i 

17:6 vid handlande i strid med 8:14, likhetsprincipen i 4:1, generalklausulerna i 7:14 och 

8:41, bolagsordningen, verksamhetens syfte samt funktionsfördelningen mellan 

bolagsorganen. Enligt Andersson omfattas nämnda grunder av 17:6 trots förarbetena.62 Ska 

förarbetenas uttalande att vindikation inte är möjlig begränsas till de grunder som står angivna 

i 17:6? Eftersom jag utgår ifrån att Anderssons utgångspunkt är den riktiga, anser jag det 

troligt att även de aktiebolagsrättsliga ogiltighetsgrunder som enligt förarbetena inte passar in 

i 17:6, är oförenliga med sakrättsliga verkningar i form av vindikation. Då blir det alltså enligt 

det synsätten uteslutet med sakrättsliga verkningar i princip vid all aktiebolagsrättslig 

ogiltighet. Detta torde emellertid även medföra att det i princip är möjligt med sakrättsliga 

verkningar i de fall det inte finns lagstadgad rättsföljd för ogiltigheten. Som jag skrivit 

                                                 
62 Se avsnitt 3.2. 
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tidigare är tänkbara grunder som kan åberopas som grund för krav på vindikation de som 

återfinns i 3 kap AvtL eller i Konkurrenslagen. Möjligen kan de grunderna medföra att 

vindikation hade kunnat medges. Det finns i alla fall inget som tyder på att så inte skulle vara 

möjligt.  

 

5.3 Separationsrätt 
Som jag tidigare konstaterat är separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt 

grundregeln.63 Frågan är emellertid om separationsrätt kan vara möjlig på grund av ogiltighet 

vid överträdelse av legala förbud respektive ogiltighet enligt AvtL. Det finns inget rättsfall att 

gå på när det gäller överträdelse av legala förbud eller ogiltighet enligt 3 kap AvtL, men enligt 

rättsfallet NJA 1985 s 178 framgår dock att separationsrätt baserad på förutsättningsläran kan 

föreligga. I det fallet hade en leverantör separationsrätt i den återbäringsskyldiges konkurs, 

eftersom återbäringsskyldigheten har uppstått på grund av att avtal blivit ogiltigt på grund av 

bristande förutsättningar. I diskussionen i förarbetena till ABL gällande frågan huruvida 

rättsföljderna vid ogiltighet på grund av olovlig värdeöverföring ska vara återgång av 

egendom eller värdeersättning, avförde flera remissinstanser en förändring gällande att 

värdeersättning ska ersätta återgång av egendom med argumentet att en ersättningsregel skulle 

få till följd att bolaget inte skulle kunna ha separationsrätt till den överförda egendomen i 

mottagarens konkurs. I förarbetena uttalas dock att det inte är säkert att bolaget ändå hade haft 

separationsrätt i värdeöverföringsmottagarens konkurs.64 Förarbetena hänvisar till Anderssons 

uttalande i Kapitalskyddet i aktiebolag att separationsrätt sannolikt saknas i 

värdeöverföringsmottagarens konkurs och konstaterar att rättsläget får anses oklart. 

Andersson medger att det möjligen kan misstänkas att ogiltighet enligt 3 kap AvtL kan 

behandlas på samma sätt som förutsättningsläran, men att steget är långt till en generell 

princip med innebörd att ogiltighet alltid har sakrättsliga verkningar, exempelvis beträffande 

ett oräkneligt antal legala förbud, och sålunda oavsett motivet till ogiltigheten.65 Millqvist 

påpekar att det i vissa fall är möjligt att åstadkomma separationsrätt som följd av avtalsrättslig 

ogiltighet i och med NJA 1985 s 178, men att denna väg är osäker på grund av att HD i ett 

senare fall, NJA 1996 s 410, inte fullföljt de möjligheter 1985 års fall gav.66  

 

                                                 
63 Se avsnitt 2.1.1 
64 Prop. 2004/05:85 s 393. 
65 Andersson s 93 (3: e uppl.). 
66 Millqvist s 75. 
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5.4 Ogiltighetsanalys 
En intressant fråga är huruvida det, när det gäller frågan om ogiltigheten ska medföra 

sakrättsliga verkningar, kan bli relevant med en liknande analys som görs när det ska avgöras 

om handlande i strid med ett förbud ska ses som ogiltigt. Jag har redan antytt att värdet av att 

undvika en osäkerhet och fareökning i kreditgivningsbranschen kan ha inverkat på domslutet i 

NJA 1997 s 418. Troligen har detta värde spelat roll på liknande sätt som det gjorde gällande 

resonemangen om giltigheten av pantsättning i NJA 1992 s 717 och senare i NJA 1999 s 426.  

 

Som jag nämnt tidigare avseende NJA 1992 s 717, var syftet till att säkerhetsställandet inte 

ansågs som ogiltigt trots att det stred mot låneförbudet, att följden hade blivit orimlig, 

speciellt med tanke på faran för bankverksamhet. Det syftet kan ha legat till grund även för 

bedömningen i NJA 1997 s 418, det vill säga att det hade ansetts orimligt hårt för banken att 

drabbas av återbäringsskyldighet till konkursboet, och att det hade medfört en betydande 

osäkerhet i kreditgivningsbranschen. En prövning mot bakgrund av ändamålsskälen till regeln 

som medförde ogiltigheten och en intresseavvägning kan alltså i så fall bli aktuell även vid 

bedömningen huruvida konstaterad ogiltighet ska medföra sakrättsliga verkningar.  

 

I sådana fall kan man påstå att även vid frågan om ogiltighetens sakrättsliga verkningar kan 

en ogiltighetsanalys bli aktuell. Även HD: s motivering som föranledde min diskussion om 

vad som är erforderligt med tanke på kapitalskyddsreglerna, tyder på att en slags 

ogiltighetsanalys låg till grund för domen. HD sågade ju inte vindikationsyrkandet rätt av, 

utan HD lämnade enligt mig det lite öppet rörande framtida möjligheter till vindikation. Dock 

när det gäller ogiltighet på grund av överträdelse av aktiebolagsrättsliga förbud, är det så att 

vindikation inte är möjlig med tanke på uttalandet i förarbetena och troligen gäller detsamma 

separation i en konkurs. Jag har även svårt att se att vindikation skulle kunna bli möjlig för 

aktiebolag av den anledningen att 17:3 sannolikt är den främsta regeln för kapitalskyddet, och 

därför torde det vara osannolikt att någon annan regel i ABL skulle motivera ett medgivande 

av vindikationsyrkande. De ändamålsskäl som uppbär 17:3 torde i varje fall inte vara svagare 

än några av de ändamålsskäl som uppbär de andra reglerna i ABL. En ogiltighetsanalys skulle 

däremot kunna bli desto intressantare gällande ogiltighet enligt AvtL eller konkurrenslagen. 

Som jag nämnt tidigare föreligger seperationsrätt hos en kontrahent på grund av bibehållen 

äganderätt, men även att det är oklart vad som gäller vid ogiltighet enligt AvtL och 

överträdelse av legala förbud. Denna oklarhet kan enligt mig göra att en ogiltighetsanalys 
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gällande separationsrätt skulle kunna vara nödvändig både vid aktiebolagsrättslig ogiltighet 

och vid övrig ogiltighet. En ogiltighetsanalys gällande sakrättsliga verkningar torde bli aktuell 

när domstolen står inför situationer där det inte finns något tidigare fall att gå på, alltså 

motsvarande vad som gäller gällande analysen enligt de två första stegen. 

 

5.5 Göranssons modell 
Göransson har diskuterat möjligheten och lämpligheten i att bedöma de svaga 

ogiltighetsgrundernas rättsföljder på samma sätt i sakrättsliga konflikter som i 

obligationsrättsliga konflikter.67 Det innebär att god tro gällande ogiltigheten skulle räcka för 

att en förvärvare C ska få rätt mot ursprunglige ägaren A. Det skulle alltså inte behöva vara 

nödvändigt med en tillämpning av GFL för att C ska få sakrättsligt skydd gentemot A. Detta 

medför för C den positiva konsekvensen att C inte behöver oroa sig över att traditionskravet 

ska uppfyllas, utan det krävs alltså endast god tro. Egendomen behöver inte heller vara lös 

som den måste när GFL ska tillämpas. Enligt detta synsätt skulle vindikation endast vara 

möjlig i de fall C är i ond tro. Rättsläget är dock så att vindikation kan göras oberoende av C:s 

goda tro, så länge inte GFL eller annan sakrättslig godtrosregel är tillämplig. Göransson 

presenterar två alternativ där den ena går ut på att de svaga ogiltighetsgrunderna sakrättsligt 

behandlas lika enligt det mönster som gäller för en obligationsrättslig trepartskonflikt, vilket 

innebär att C:s goda tro räcker för att vinna skydd mot vindikanten A. Det andra alternativet 

är att man någonstans i den fallande skalan av svaga ogiltighetsgrunder drar en gräns och 

påstår att ogiltighet svagare än gränsen stannar på partsplanet och kan alltså inte göras 

gällande mot C, förmodligen oberoende av C:s goda tro.68  

 

Enligt Göranssons modell bör alltså stark ogiltighet medföra sakrättsliga verkningar, men när 

det gäller svag ogiltighet kan det eventuellt vara nödvändigt att hitta en gräns där det kan vara 

lämpligt att behandla ogiltigheten som stark, det vill säga med sakrättsliga verkningar. Enligt 

Göranssons uppdelning av de svaga ogiltighetsgrunderna finns längst upp svek, 

utpressningstvång och ocker enligt AvtL. Därpå möter man återgångsgrunder av typen 

förklaringsmisstag, felaktiga förutsättningar och jämkning enligt 36 § AvtL och längst ner 

finns hävningsrätt på grund av kontraktsbrott samt uppställda betingelser till exempel 

                                                 
67 Ulf Göransson, Ogiltighet i sakrätten (härefter Göransson) s 14f 
68 Göransson s 34 ff. och s 73 ff. 
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överlåtelseförbud.69 Frågan är i vilken utsträckning Göranssons modell skulle kunna användas 

vid aktiebolagsrättslig ogiltighet. Enligt Andersson kan överträdelser av 17:3 förmodligen 

räknas till de svaga ogiltighetsgrunderna.70 Då skulle överträdelse av 17:3 enligt modellen 

inte kunna göras gällande mot förvärvaren i andra led C, något som även motsvarar rättsläget 

enligt NJA 1997 s 418.   

 

Enligt modellen kan det alltså bli aktuellt med en gränsdragning för att avgöra när det kan 

anses lämpligt att en ursprunglig ägare A ska kunna framställa krav mot kontrahenten B:s 

kontrahent C. Emellertid går Göranssons modell inte riktigt ihop med den trestegs- modell 

som jag utgår ifrån är gällande rätt. Göransson gör i och för sig inte anspråk på att beskriva 

rätten utan ger bara förslag på hur det skulle kunna vara, men om man i förväg sätter en gräns, 

går det inte att bedöma ogiltigheten från fall till fall. Att bedöma ogiltigheten från fall till fall 

är ju själva idén med intresseavvägningen. Att fall till fall är det som gäller uttalade HD i NJA 

1992 s 717. Visserligen gällde uttalandet överträdelse av förbud och inte avtalsrättslig 

ogiltighet, men behovet av att göra en fall till fall-  bedömning torde enligt mig gälla båda 

typerna av ogiltighet. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
                                                 
69 Göransson s 14. 
70 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag s 605. 
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6 Sammanfattning 
Det kan så här långt konstateras att frågan om handlande i strid med ett förbud ska ses som 

ogiltigt, kan behöva besvaras med beaktande av de ändamålsskäl som finns med regeln och 

genom en intresseavvägning. Det gäller inte bara överträdelse av ABL utan av alla legala 

förbud. Även vid frågan om ogiltigheten ska anses medföra rättsföljder kan en liknande 

bedömning bli aktuell och i avsnitt 5 har jag kommit fram till att även vid frågan om 

sakrättsliga verkningar torde en sådan bedömning kunna komma i fråga. Det går alltså att 

urskilja tre steg i bedömningen där bedömningen om handlandet ska se som ogiltigt är första 

steget. I andra steget ligger i första hand att bedöma huruvida ogiltigheten ska anses ha 

verkningar i förhållandet till avtalsparten, alltså på det obligationsrättsliga planet. 

Bedömningen huruvida ogiltigheten ska ha sakrättsliga verkningar är det tredje steget. Gäller 

det ogiltighet enligt AvtL kan bedömningen sägas bestå av två steg, eftersom om det är 

fastslagit att handlandet faller under någon regel i 3 kap AvtL så är handlandet per definition 

ogiltigt. Bedömningen enligt sista steget torde däremot bli liknande, eftersom en förvärvare C 

kan vara lika skyddsvärd oavsett om ogiltigheten gäller överträdelse av AvtL eller legalt 

förbud, i alla fall när C är i ond tro. Syftet med ogiltighetsanalysen är att uppnå flexibilitet och 

på det viset förhindra oönskade och stötande resultat. Dock torde det bara vara i undantagsfall 

som en ogiltighetsanalys behöver göras, eftersom behovet uppstår när domstolen står inför 

situationer där det inte finns något tidigare fall att gå på.  

 

Avslutande frågan blir om det finns skäl att anta att ogiltighet enligt AvtL behandlas 

annorlunda när det är ett aktiebolag som hävdar sakrättsliga verkningar jämfört med en 

privatperson. Det synes inte finnas stöd för ett antagande att behandlingen skulle bli 

annorlunda, eventuellt skulle en ogiltighetsanalys resultera i sakrättsligt skydd baserat på 

svagare grunder i fråga om aktiebolag. Det skulle i så fall enligt mig bero på att ett bolag 

allmänt inte kan ses som lika skyddsvärt som en privatperson. 

 

Det kan det slutligen konstateras att rättsläget är synnerligen oklart gällande frågan huruvida 

ett aktiebolag kan ha sakrättsligt skydd till sina anspråk på återbäring. Det enda som med 

(stor) säkerhet kan sägas att är att vindikation grundad på ogiltighet enligt 17:3 inte är möjlig. 

Med stor sannolikhet gäller motsvarande övriga grunder i 17, 18 och 19 kap och även 

aktiebolagsrättslig ogiltighet i övrigt, medan det är större sannolikhet att vindikation hade 

medgetts när ogiltigheten hade grundats i AvtL. Vad gäller separationsrätt kan det sägas att 
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sådan är möjlig när det är fråga om ogiltighet på grund av förutsättningsläran. Eftersom 

ogiltighet baserad på förutsättningsläran ligger nära ogiltighetsgrunderna i 3 kap AvtL, kan 

det tänkas att även de grunderna kan medföra separationsrätt. Goda skäl talar för sakrättsliga 

verkningar när ogiltighetsgrunden korresponderar mot en regel i BrB, till exempel 30 § 

AvtL.71 Frågan är om vad som säkert kan sägas om vindikationsrätt även gäller för 

separationsrätt. Kleineman menar att situationen när ett konkursbo ”smittas” av 

konkursgäldenärens onda tro förefaller vara en annan sak än frågan om en förvärvare 

”smittas” av överlåtarens onda tro vid singularsuccession genom avtal.72 Det kan tolkas som 

att en konstaterad förföljelserätt innebärande separationsrätt vid ogiltighet inte betyder att 

även vindikation uppstår automatiskt vid samma ogiltighet.  

  

Enligt Andersson kan det med all sannolikhet antas att stark ogiltighet medför sakrättsliga 

verkningar, och att motsvarande torde gälla de flesta svaga ogiltighetsgrunderna i AvtL. 

Ogiltighet vid överträdelser av legala förbud torde inte medföra sakrättsliga verkningar annat 

än om de ändamålsskäl som uppbär förbudet är av särskilt kvalificerat slag.73 Enligt mig 

verkar det alltså som att det inte finns något förbud i ABL med sådana kvalificerade 

ändamålsskäl att sakrättsliga verkningar kan aktualiseras. 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                 
71 Andersson s 156. 
72 Kleineman s 453. 
73 Andersson s 89. 
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7 Bör ogiltighet medföra sakrättsliga verkningar? 

 
7.1 Inledning 
Det finns ett antal argument både för och emot att ogiltighet ska ha sakrättsliga verkningar. 

Jag kommer i detta avsnitt att ställa upp argumenten och gå igenom dem var för sig för att 

pröva styrkan i respektive argumentet. Därefter väger jag samman argumenten för att komma 

till en slutsats i sista avsnittet, vilket även innehåller en diskussion om alternativa lösningar. 

Argumenten kan även ses som faktorer som antingen kan tala för eller emot sakrättsliga 

verkningar i ett enskilt fall. 

 

7.2 Argument för sakrättsliga verkningar 
7.2.1 Borgenärsskyddet 

Detta argument går ut på att det skulle vara positivt för kapitalskyddet i ett aktiebolag och 

därmed borgenärerna om bolagets anspråk på återbäring av egendom skulle kunna vara 

sakrättsligt skyddat. Jag utgår i det följande från aktiebolagsrättslig ogiltighet. Alternativet till 

sakrättsligt skydd vid olovlig värdeöverföring är, så som rättsläget troligen är gällande 

aktiebolagsrättslig ogiltighet, att bolaget får förlita sig på återbäringsskyldigheten i 17:6 ABL 

och bristtäckningsansvaret i 17:7. Jag har tidigare redogjort för hur paragraferna fungerar men 

det kan upprepas att 17:6 används för att kräva tillbaka egendom eller värdet för denna från 

värdeöverföringsmottagaren B och 17:7 3 st kan användas för att kräva tillbaka egendomen 

från B:s kontrahent C när C har förvärvat egendomen från B.74 Vid användandet av 

bristtäckningen i 17:7 3 st kan regeln alltså fungera som ett alternativ till användande av 

vindikationsrätt. Regeln om bristtäckning i 17:7 3 st kallas även vindikationssurrogat.  

 

Om bolagets anspråk på återbäring inte skulle vara sakrättsligt skyddat i form av 

separationsrätt, utan endast baserat på 17:6 eller 17:7, skulle det innebära att i det fall att B 

eller C försätts i konkurs, får bolaget en oprioriterad fordran i konkursen. Oprioriterade 

fordringar är ofta värdelösa eftersom det sällan ges någon utdelning på sådana fordringar i 

konkurser. Anspråket skulle alltså vara fordringsrättsligt istället för sakrättsligt. Det innebär 

att om B eller C försätts i konkurs har bolaget i praktiken mycket liten möjlighet att få tillbaka 

                                                 
74 Se avsnitt 3.2 om att 17:6 ABL eventuellt kan användas ”direkt” på B:s kontrahent C när det framstår som om 
C är betalningsmottagare från bolaget. 
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den olovligen överförda egendomen eller värdet för denna. Om däremot bolagets 

återbäringsanspråk är sakrättsligt skyddat kan bolaget kräva att egendomen inte ska ingå i 

respektive konkurs. Här kan det dock uppstå problem för bolaget i de fall när egendomen är 

fungibel. Enligt specialitetsprincipen måste egendom kunna urskiljas från gäldenärens 

egendomsmassa för att separationsrätt ska vara möjlig. Om det inte är möjligt blir bolagets 

anspråk fordringsrättsligt. Det torde vara vanligt att egendom som ska återvinnas utgörs av 

fungibel egendom i form av pengar. Detta är ett faktum som kan förminska styrkan i nyss 

nämnda argument. Jag beskriver detta mer i avsnitt 7.3.6. 

  

En viktig skillnad mellan användande av bristtäckningsregeln som vindikationssurrogat och 

att tillerkänna bolaget vindikationsrätt är skillnaden i kriterierna för godtrosförvärv. Enligt 

17:7 3 st måste det visas att C hade vetskap om olovligheten för att C ska bli 

bristtäckningsansvarig. Vindikation bryr sig egentligen inte om C:s goda tro, 

vindikationsrätten torde uppstå i och med olovligheten och C:s förvärv av egendomen. 

Vindikation försvinner först när C gör ett godtrosförvärv. Att göra ett godtrosförvärv enligt 

GFL är förenat med krav på tradition, vilket gör att det är svårare för C att få rätt mot A när 

vindikation tillämpas, jämfört med om 17:3 3 st tillämpas. Godtrosförvärv är även endast 

möjligt gällande lös egendom. Dessutom är godtroskravet enligt GFL objektivt, alltså räcker 

det att C bort inse olovligheten för att möjligheten till godtrosförvärv ska försvinna. Ansvaret 

enligt 17:7 3 st uppstår först när C hade vetskap. Alltså är vindikation positivt för bolaget i det 

avseendet att det är svårare för C att göra godtrosförvärv och därmed kan vindikation sägas 

gynna kapitalskyddet. Detta innebär även att det är bättre ur omsättningssynpunkt med ett 

krav på endast god tro för C, jämfört med krav på godtrosförvärv enligt GFL. 
 

Det är alltså tydligt att ur borgenärsskyddets synvinkel är det önskvärt att bolaget har 

sakrättsligt skydd. Men är det självklart att borgenärerna är skyddsvärda? Om det är så att 

borgenärerna har goda möjligheter att skydda sig oberoende av om bolaget har sakrättsligt 

skydd eller inte, kanske det är onödigt att hävda borgenärsskyddet som ett argument. Det 

kanske till och med är så att borgenärerna skyddar sig själva på annat sätt även om det finns 

sakrättsligt skydd. I sådana fall torde det inte finnas någon mening att hävda att bolaget bör ha 

sakrättsligt skydd med hänvisning till borgenärsskyddet. Om man anser att 

kapitalsskyddsreglerna inte fyller någon funktion eller en mycket liten funktion, anser man 

rimligen även att kapitalsskyddsreglerna inte kan användas som ett argument för att det i alla 

situationer bör vara eftersträvansvärt att skydda bolaget och bolagets kapital. Då faller 
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argumentet att ogiltighet bör ha sakrättsliga verkningar med hänvisning till 

kapitalsskyddsreglerna.  

 

Man kan även fråga sig hur ofta situationen uppstår när inte bara bolagets kontrahent B är 

betalningsoförmögen utan även B:s kontrahent C. Det är ju i sådana situationer jag hävdar att 

fördelen med vindikation ligger med hänsyn till nämnda argument om borgenärsskyddet och 

konkursfrågan. Om bolaget olovligen har överfört egendom till B som sedan har överfört den 

till C, kan ju bolaget först gå på B för att få täckning för värdet för egendomen genom 17:6. 

Alltså är det först när B är oförmögen att betala som bolaget behöver vända sig till C. Kanske 

skulle de positiva konsekvenserna med vindikation med tanke på borgenärsskyddet endast i 

sällsynta fall framkomma, men att däremot de negativa konsekvenserna av vindikationsrätt, 

vilka jag redogör för nedan, skulle vara desto vanligare.  

 

När det gäller att kräva tillbaka egendom från värdeöverföringsmottagaren B:s kontrahent C, 

det vill säga att hävda vindikationsrätt, är därför argumentet avseende borgenärsskyddet inte 

så starkt, oavsett vad man anser om borgenärernas möjligheter att skydda sig på egen hand. 

Istället för att få tillbaka egendomen med hävdande av vindikationsrätt, skulle bolaget kunna 

nöja sig med att få värdet av egendomen genom att stödja sitt krav på 17:7 3 st. 

Borgenärsskyddet i bolaget är ju endast begränsat till kapitalets storlek i bolaget. Det borde 

därför inte spela någon roll för borgenärsskyddets del om bolaget får tillbaka egendomen eller 

värdet för denna. Om däremot C försätts i konkurs blir det relevant att hävda sakrättsligt 

skydd till egendomen mot C:s borgenärer med tanke på vad jag har anfört om fordringsrätt 

gentemot sakrätt, och då skulle det vara en fördel ur borgenärsskyddssynpunkt.  

 

Ett alternativ skulle kunna vara att tillerkänna bolaget separationsrätt i en eventuell konkurs 

hos B, och om egendomen har gått över till C kan separationsrätt hävdas i hans eventuella 

konkurs. I så fall skulle alltså både återbäringsskyldigheten i 17:6 och bristtäckningsansvaret i 

17:7 3 st vara förenade med separationsrätt. Genom ett sådant förfarande kunde de 

sakrättsliga verkningarna begränsas till vad som är nödvändigt med tanke på kapitalskyddet 

och konkursfrågan. Då skulle alltså sakrättsliga verkningar endast existera i form av 

separationsrätt, och därmed elimineras de problem som är förenade med vindikation.  

 

Kan det tänkas finnas anledning att skilja mellan borgenärsskyddet vid värdeöverföringar som 

inkräktar på det bundna egna kapitalet och värdeöverföringar som inte gör det? Enligt 17:3 2 



 40

st får inte värdeöverföring genomföras även om inte det bundna egna kapitalet träds för när, 

om inte försiktighetsregeln har respekterats. En värdeöverföring kan därför vara olovlig på 

grund av att försiktighetsregeln inte har respekterats, även om det finns gott om eget kapital, 

och därmed behöver det inte vara någon omedelbar fara för borgenärerna trots olovligheten. 

Om däremot en värdeöverföring innebär att det bundna egna kapitalet träds för när, kan det 

finnas större anledning för borgenärerna att oroa sig. Därför anser jag att sakrättsliga 

verkningar är mer motiverade när värdeöverföring är ogiltig på grund av olovlighet enligt 

17:3 1 st än olovlighet enligt 17:3 2 st, i alla fall gällande konsolideringsbehovet enligt 2 st.   

 

Argumentet att bolaget bör ha sakrättslig skydd i form av separationsrätt med hänvisning till 

borgenärsskyddet har relevans även vid överträdelse av regler i 3 kap AvtL och andra 

ogiltighetsgrunder. Detta eftersom alternativet till separationsrätt är ett fordringsrättsligt 

anspråk på att få tillbaka egendomen oavsett ogiltighetsgrunden. Dessutom är behovet av 

kapitalskydd normalt oberoende av vad för slags ogiltighet det är fråga om. Sedan är det en 

annan sak att intresset av att skydda kapitalet kan väga olika lätt i förhållande till de andra 

intressen som kan finnas. När det gäller vindikation blir situationen annorlunda eftersom det 

inte finns något vindikationssurrogat gällande ogiltighet enligt 3 kap AvtL. Därför talar 

argumentet mer för vindikation när det är fråga om ogiltighet enligt AvtL än vindikation när 

det är frågan om aktiebolagsrättslig ogiltighet, något som kan sägas motsvara rättsläget. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att borgenärsskyddsargumentet talar för att bolaget bör ha 

separationsrätt och även vindikationsrätt i viss mån. När det gäller vindikation på grund av 

avtalsrättslig ogiltighet, är argumentet starkare. Styrkan av argumentet beror mycket på 

borgenärernas möjligheter att skydda sig på annat sätt.  

 

7.2.2 Systematikargument 

Kan det faktum att just borgenärskyddet är syftet med många regler i ABL vara ett argument 

för att ogiltighet bör medföra sakrättsliga verkningar med hänsyn till borgenärsskyddet? 

Systematiskt vore det kanske lämpligt att tolka och tillämpa aktiebolagsrätten mot bakgrund 

av dessa syften och att därmed borgenärsintresset skulle vara överlägset de andra intressen 

som kan finnas vid en avvägning hur rättsverkningarna av ett förbud bör se ut. Detta argument 

anser jag dock vara tämligen svagt. Bara för att vissa regler har till syfte att skydda 

borgenärerna, är inte det skäl nog att inom samma rättsområde tillämpa ett förfarande 

innebärande att syftena till dessa regler bör sättas främst vid avgörande av rättsfrågor där det 
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inte finns någon reglering. Visserligen kan det vara lämpligt att avgöra frågor inom 

aktiebolagsrätten i ljuset av syftena med övrig reglering, men enligt en sådan analysmodell 

som jag har beskrivit ovan om när ogiltighet bör medföra sakrättsliga verkningar, torde ett 

reellt intresse hos till exempel kontrahentens borgenärer väga betydligt tyngre än ett 

systematikargument. Här menar jag systematikargumentet som frilagt från själva 

borgenärsskyddsargumentet.  

 

7.2.3 Jämförelse med allmänna regler 

Som jag tidigare redogjort för i avsnitt 2.2, torde man kunna utgå ifrån att om en privatperson 

A hade rätt att kräva tillbaka egendom från A:s kontrahent B, så har A även vindikationsrätt 

mot personen C som förvärvar egendomen från B. Sedan är det en annan fråga på vilka 

grunder A har rätt att kräva tillbaka egendomen från B. Detta argument går ut på att samma 

regler borde gälla även för aktiebolagsrätten. 

 

Det kan alltså konstateras att om A har rätt att kräva återgång av egendomen av B, så har A 

även vindikationsrätt mot C. Detta konstaterande baserar jag på det faktum att C normalt har 

möjlighet att göra godtrosförvärv av B enligt GFL så länge rekvisiten enligt lagen är 

uppfyllda. En förutsättning för att C ska kunna göra godtrosförvärv är ju att A har 

vindikationsrätt, eftersom om inte A har vindikationsrätt är det ingen mening med att det finns 

regler om godtrosförvärv. Godtrosförvärv kan sägas läka vindikationsrätten och om det inte 

finns något att läka går det heller inte att göra godtrosförvärv. Alltså kan man säga, att 

eftersom möjligheten att göra godtrosförvärv är huvudregeln när det föreligger ogiltighet vid 

B:s förvärv av A, borde även vindikationsrätt vara huvudregeln. Att obligationsrättslig 

ogiltighet normalt medför vindikationsrätt och även seperationsrätt framgår även av doktrin.75 

 

Varför kan inte allmänna sakrättsliga regler gälla för aktiebolagsrätten? Skälen kan vara de 

som jag redogör för nedan i avsnittet om argument mot sakrättsliga verkningar. Det starkaste 

skälet är dock troligen det faktum att det finns en specifik reglering vid aktiebolagsrättslig 

ogiltighet i och med 17:6 och 17:7 ABL. Det kan förklara skillnaden i möjligheten att hävda 

vindikationsrätt för privatpersoner å ena sidan och för aktiebolag gällande aktiebolagsrättslig 

ogiltighet å andra sidan. Ett annat skäl till att privatpersoner kan vindicera egendom är att det 

kan ligga ett affektionsvärde i att få tillbaka egendomen. Egendom kan inte ha ett sådant 

                                                 
75 Se fotnot 7-9. 
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värde för ett bolag eftersom dels att företrädare i bolaget knappast kan jämställas med själva 

bolaget i den frågan, dels att kapitalskyddsreglerna skyddar just kapitalet och inte specifik 

egendom. Visserligen torde HD: s formulering i NJA 1997 s 418 i och för sig kunna tolkas 

som att en analogi med allmänna rättsgrundsatser är möjlig, men som jag nämnt torde detta i 

så fall gälla endast stark ogiltighet enligt AvtL eller övrig lag och knappast aktiebolagsrättslig 

ogiltighet. När det gäller separation är frågan något mer öppen, låt vara att det mesta talar 

emot separationsrätt. Problemet med separation är att det inte ens när det gäller allmänna 

regler finns något säkert svar på när separationsrätt föreligger vid överträdelse av legala 

förbud och ogiltighetsgrunderna i 3 kap AvtL. Argumentet att ogiltighet ska ha sakrättsliga 

verkningar i aktiebolagsrättsliga sammanhang med hänvisning till allmänna rättsgrundsatser 

är alltså tämligen svagt. 

 

7.2.3 Aktieägarskyddet 

När det gäller att skydda kapitalet i ett aktiebolag är det inte bara borgenärerna som man bör 

tänka på, även aktieägarna har ett behov av att veta att deras investeringar skyddas. ABL är 

till stor del uppbyggd med tanke på borgenärsskyddet men även aktieägarskyddet har en 

betydande roll. Reglerna är enligt min uppfattning viktiga för att få investerare att se aktieköp 

som ett bra alternativ. Utan reglerna skulle det vara svårt att locka folk att investera i aktier 

och då skulle mycket av idén med aktiebolag gå förlorad. Reglerna om aktieägarskydd 

handlar främst om att det ska råda likhet mellan ägarna.  

 

Vid bedömningen av om ogiltighet bör ha sakrättsliga verkningar är det lämpligt att beakta 

hur aktieägarna kommer att påverkas. Eftersom sakrättsligt skydd innebär större möjlighet för 

bolaget att få tillbaka värden till bolaget som olovligen har frånhänts bolaget, är ett 

sakrättsligt skydd positivt för aktieägarna. När det gäller sakrättsligt skydd jämfört med ett 

tillämpande av endast 17:6 ABL och 17:7 och skillnaden i godtrosskydd får jag hänvisa till 

diskussionen om borgenärsskyddet.  

 

Ovan har jag beskrivit vilka ogiltighetsgrunder som kan vara aktuella vid konflikter där ett 

aktiebolag vill kräva tillbaka egendom på grund av ogiltighet. Som jag kommit fram till torde 

17:3 vara den vanligaste ogiltighetsgrunden i ABL. För att en vederlagsfri värdeöverföring 

ska kunna genomföras måste ett beslut om överföringen fattas, vilket normalt görs av 

styrelsen. Om bolaget vill kräva tillbaka egendom från en förvärvare C på grund av olovlighet 
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enligt 17:3 kan talan väckas av styrelsen enligt 17:7 3 st.76 Aktieägarna kan se till att talan 

väcks genom att på bolagsstämma instruera styrelsen att väcka talan. Det kan tänkas att 

majoriteten ser till att talan väcks när någon företrädare har föranstaltat en värdeöverföring i 

strid med något förbud. I sådana fall kan sakrättsliga verkningar spela roll för 

aktieägarskyddet, eftersom sakrättsliga verkningar ökar möjligheten att få tillbaka det 

olovligen överförda värdet.77  

 

7.2.4 Etiskt argument 

Det kan hävdas att kontrahenten B:s borgenärer är mer skyddsvärda än bolagets borgenärer 

och att det därför inte är önskvärt med sakrättsliga verkningar i form av separationsrätt för 

bolaget. Anledningen skulle vara att kontrahenten har fått egendomen i sin besittning och att 

det ska räcka för att kontrahentens borgenärer ska anses vara skyddsvärda. Detta argument 

torde vara baserat på en typ av etisk ståndpunkt. Det är helt enkelt en fråga om vad man 

tycker är rimligt. För egen del anser jag att bolagets borgenärer borde vara mer skyddsvärda 

ur ”rimlighetssynpunkt”, men att naturligtvis graden av ogiltighet kan spela roll och om 

kontrahenten var i ond tro eller inte. Det är bolaget A som är den ursprungliga 

rättighetsinnehavaren till egendomen och det borde gå före B:s borgenärers besittning. Jag 

anser att det faktum att A:s borgenärer hade rätten först bör peka mot sakrättsliga verkningar 

och i synnerhet när denna rätt är åsidosatt på grund av ett olovligt handlande som inte är 

förenad med någon god tro. Argumentet kan användas såväl för som emot sakrättsliga 

verkningar, beroende på vad man anser som rimligt. Att argumentet är beroende av åsikter om 

vad som anses rimligt är dock något som gör att argumentet är svagt i sammanhanget. Även 

bolagets rätt i förhållande till B:s singularsuccessor C kan diskuteras ur etisk synpunkt. Här 

torde bolagets rätt vara starkare än i separationsfallet, eftersom C har möjlighet att göra 

godtrosförvärv men B:s borgenärer kan inte påverka sina rättigheter alls. Speciellt i de fall C 

är i ond tro kan detta argument spela roll i avvägningen om ogiltigheten bör medföra 

sakrättsliga verkningar. 

 

 
 

                                                 
76 Prop.2004/2005:85 s 759 och s 756. 
77 Se avsnittet 7.2.2 ovan om borgenärsskyddet. 
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7.3 Argument mot sakrättsliga verkningar 
7.3.1 Återbäringsskyldighet enligt 17:6 ABL och bristtäckninsansvar enligt 17:7 ABL 

Som ett argument mot sakrättsliga verkningar kan det hävdas att ett aktiebolag har möjlighet 

att kräva tillbaka egendom även om ogiltighet inte har sakrättsliga verkningar. Med 

tillämpning av 17:6 och 17:7 ABL slipper man nackdelarna med sakrättsliga verkningar. 

Dock är det såsom jag skrivit ovan förenat med nackdelar även att endast förlita sig på 17:6 

och 17:7. Jag har även påpekat att nackdelarna med sakrättsliga verkningar torde vara 

vanligare än fördelarna. Om ogiltighet ska medföra sakrättsliga verkningar beror mycket på 

om man anser att värdeersättning är det bästa alternativet som återbäring enligt 17:6.  

 

Jag har även påpekat att ett läge där ogiltighet har sakrättsliga verkningar, förutsätter att 

återbäringsskyldigheten sker i form av återgång av egendom och inte i form av 

värdeersättning. Visserligen är rättsläget så att återbäringsskyldigheten primärt sker i form av 

återgång av egendom fastän ogiltighet inte har sakrättsliga verkningar, men det är inte 

otänkbart att läget ändras till att gälla värdeersättning istället. Detta anser jag framgår av 

förarbetena78. Om ogiltighet skulle få sakrättsliga verkningar, skulle det bli omöjligt att få 

återbärningsskyldigheten att bli till värdeersättning. Därför kan de negativa effekterna av 

sakrättsliga verkningar ses som att de motsvarar de negativa effekterna av återgång. Därför 

kan de nästföljande tre argumenten ses som både argument mot sakrättsliga verkningar och 

mot återgång. Argumenten kan sammanfattas genom att säga att värdeersättning och därmed 

inga sakrättsliga verkningar är mer flexibelt och därmed uppstår fördelarna som jag påpekar 

nedan. 

 

7.3.2 Praktiskt hanterbart med bristtäckning i form av värdeersättning 

Ett argument som används i debatten huruvida återbäringsskyldigheten i 17:6 ABL ska 

tillämpas som återgång av egendom eller som värdeersättning, är att värdeersättning är mer 

praktiskt hanterbart än återgång av egendom.79 Kan samma argument användas för att hävda 

att det inte är lämpligt med sakrättsliga verkningar genom vindikationsrätt, utan att det räcker 

med värdeersättning enligt 17:7 3 st ABL? Det går inte att förneka att det vore enklare om 

bolagets rätt till återbäring endast avsåg en värdeersättning enligt 17:7 3 st. Detta i synnerhet i 

de fall egendomens värde inte stämmer överens med värdet som personen ska återbära. Detta 

                                                 
78 Se prop. 2004/2005:85 s 393. 
79 Andersson s 154. 
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eftersom problemet gällande hur mycket C ska få som kompensation för det värde som inte 

omfattas av återbäringsskyldigheten då kan undvikas. Men detta argument fungerar endast i 

de fall det de facto går att kräva pengar av personen som förvärvat egendom från bolagets 

kontrahent. Om personen är betalningsoförmögen är 17:7 3 st i stort sett värdelös. Som jag 

påpekat förutsätter vindikationsrätt mot C att återbäringsanspråket mot B består av rätt av få 

tillbaka egendomen.  

 

Jag anser att det även kan påpekas att ett bolag kan ha nytta av att få tillbaka just den 

egendomen som olovligen har frånhänts bolaget. Värdet av att få tillbaka egendomen kan i 

vissa situationer tänkas vara större för bolaget än marknadsvärdet för egendomen, alltså det 

värde som bolaget kan få tillbaka vid en värdeersättningsskyldighet enligt 17:6 och 17:7. En 

sådan invändning skulle även kunna göras gällande det rättsekonomiska argumentet nedan. 

 

7.3.3 Rättsekonomiskt fördelaktigt med bristtäckning i form av värdeersättning 

Detta argument går ut på att det vore ekonomiskt effektivare om endast värdeersättning skulle 

gälla jämfört med återgång av egendom. Det hänger nära samman med argumentet gällande 

praktisk hanterbarhet, eftersom det ofta är så att vad som är komplicerat att hantera praktiskt 

även är dyrt jämfört med mindre komplicerade alternativ. Värdeersättning innebär onekligen 

lägre transaktionskostnader än om bolaget skulle ha rätt att kräva tillbaka egendom. Men även 

här uppstår problemet att det ibland inte går att kräva tillbaka pengar. Försätts 

värdeöverföringsmottagaren B eller B:s kontrahent C i konkurs, är det endast sakrättsligt 

skydd som hjälper. Sakrättsliga verkningar innebär även att risken ökar för en part C som vill 

rättshandla med B som i sin tur har förvärvat egendom från aktiebolaget A. Denna risk 

innebär att C måste ta extra hänsyn när han rättshandlar med B för att förvissa sig om att inga 

vindikationsanspråk ska komma från A, och att C verkligen har förvärvat den egendom han 

har betalat för. Dessa extra hänsyn kan innebära extra kostnader i form av undersökningar och 

säkerställande. Denna risk för C var inverkande på bedömningen gällande låneförbudet i NJA 

1999 s 426 i det avseendet att C var en bank och det ansågs olämpligt att lägga denna extra 

risk på bankerna. De extra kostnaderna kanske framkommer än mer gällande separationsrätt, 

eftersom stora utredningskostnader kan bli nödvändiga för att en konkursförvaltare ska kunna 

förvissa sig om att konkursboet har rätt till all egendom som innehas av gäldenären, dock 

måste kanske sådan undersökning göras i alla fall. Det kan även hävdas att effektiviteten i 

marknadsekonomin minskar på grund av de störningar som kan uppstå på grund av 
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osäkerheten.80 Det kan emellertid även hävdas att en brist på sakrättsligt skydd kan innebära 

ökad risk för bolaget och därmed ökade kostnader på det viset. Bolaget kanske måste förvissa 

sig om att B inte avhänder sig egendom till C på ett för bolaget inte önskvärt sätt, och därför 

kan ökade kostnader uppstå som senare kan övervältras på B och sen C. Dock är de 

situationer vid vilka obundenhet/ogiltighet/overksamhet aktualiseras relativt få jämfört med 

samtliga transaktioner som genomförs vid varje enskild tidpunkt med alla kontrahenter B och 

kontrahenters medkontrahenter C.81 

 

7.3.4 Syftet med kapitalskyddreglerna 

Ett argument som förekommer är att borgenärsskyddsreglerna i ABL i realiteten ger ett så 

svagt skydd för bolagets borgenärer, att det ligger i linje med detta faktum att det vore logiskt 

att bolaget inte skulle ha sakrättsligt skydd. Det hävdas i doktrin att kapitalskyddsreglerna 

fyller sin funktion dåligt.82 Jag ser ingen anledning att ifrågasätta det, men argumentet är dock 

en aning tveksamt. Om det är så att borgenärsskyddet är så svagt i ABL, då kanske det vore 

lämpligt att förstärka borgenärernas skydd genom att se till att det blir möjligt med 

vindikationsrätt och separationsrätt. Argumentet skulle lämpligen istället kunna användas som 

argument mot att det borde finnas sakrättsligt skydd på grund av borgenärsskyddsreglerna i 

ABL. Liksom vid bedömningen ovan om skälet för sakrättsligt skydd, blir det en bedömning 

av vad man anser om borgenärsskyddet och i vilken utsträckning det bör skyddas. 

 

7.3.5 Jämkningsmöjligheter med 17:7 ABL 

Enligt förarbetena till ABL finns det en möjlighet att bristtäckningsansvaret enligt 17:7 kan 

jämkas för den bristtäckningsansvarige.83 Detta är inte möjligt om bolaget har 

vindikationsrätt. Då ska egendomen i sin helhet gå tillbaka. Det kan hävdas att 

jämkningsmöjligheten fungerar som en säkerhetsventil.84 Frågan är dock om det är lämpligt 

att åsidosätta borgenärernas möjligheter att skydda sitt kapital till förmån för en ondtroende 

förvärvare. Är förvärvaren i god tro har han ju möjlighet att göra godtrosförvärv. Dock torde 

det ligga i linje med den analys som kan bli aktuell rörande om ogiltigheten ska ha 

sakrättsliga verkningar, att medge en möjlighet till jämkning, även i de fall förvärvaren är i 

ond tro. Principiellt anser jag att detta argument har tämligen lågt värde med tanke på att jag 

                                                 
80 Millqvist s 14 f. 
81 Andersson, JT 2004/2005 nr.3 s 739. 
82 Andersson 3: e uppl. s 95. 
83 Prop.2004/2005:85 s 759. 
84 Andersson 3: e uppl. s 96. 
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har svårt att se en ondtroende förvärvare som skyddsvärd, i alla fall inte jämfört med bolagets 

borgenärer, även om det är så att borgenärerna inte kan ses som speciellt skyddsvärda i 

allmänhet. Men som jag kommit fram till kan det finnas situationer när det ändå kan vara 

önskvärt att inte medge bolaget sakrättsligt skydd trots ond tro hos C. Detta enligt 

bedömningen i tredje steget enligt den så kallade trestegsmodellen, och då skulle det därmed 

även kunna finnas situationer när ett bristäckningsansvar kan behöva jämkas.  

 
7.3.6 Specialitetsprincipen 

Som jag beskrivit i avsnitt 2.1.2 kan specialitetsprincipen utgöra ett hinder för att A ska kunna 

få seperationsrätt i B:s konkurs. I de fall A:s anspråk mot B avser rätt att få tillbaka överförd 

fungibel egendomen och individualisering inte har gjorts, utgör A:s anspråk en fordringsrätt 

och därmed kan seperationsrätt inte hävdas. Som en konsekvens härav kan inte 

vindikationsrätt hävdas till överförd fungibel egendom som B:s singularsuccessor C har 

förvärvat. Enligt min uppfattning är det vanligare att värdeöverföring från ett aktiebolag 

utgörs av pengar, det vill säga fungibel egendom, än att värdeöverföring utgörs av individuellt 

bestämd egendom. Därför kan det hävdas att även om aktiebolagsrättslig ogiltighet skulle 

medföra sakrättsliga verkningar, så skulle bolaget kunna få separations- och vindikationsrätt 

endast i undantagsfall, dock torde det i och för sig inte vara ovanligt att värdeöverföring sker i 

form av individuellt bestämd egendom. Specialitetsprincipen kan spela roll inte bara vid 

värdeöverföringar, utan även vid köp av fungibel egendom, eftersom säljaren kan försättas i 

konkurs efter betalning skett men innan leverans har skett. Därför kan principen innebära att 

separations- och vindikationsrätt ofta är omöjligt även vid ogiltighet enligt AvtL.85 Dock kan 

jag inte påstå att det vid sådan ogiltighet är vanligare med fungibel egendom än individuellt 

bestämd egendom. Vanligheten av överföringar från aktiebolag i form av fungibel egendom, 

samt förekomsten av köp av fungibel egendom, gör att principen enligt min uppfattning kan 

ses som ett argument mot sakrättsliga verkningar. Detta eftersom de positiva effekterna med 

sakrättsliga verkningar kanske endast i undantagsfall framkommer, men att de negativa 

effekterna däremot är desto vanligare. Att de negativa effekterna framkommer oftare än de 

positiva effekterna påpekade jag även angående vindikation under borgenärsskyddet i 7.2.1. 

 

                                                 
85 Se dock not 73 och Hessler s 490 om att krav kan riktas mot B eller C i vissa fall. 
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7.3.7 Godtrosrekvisitet i 17:6 jämfört med vindikation 

Om ett aktiebolag vill kräva tillbaka egendom från en värdeöverföringsmottagare B med hjälp 

av 17:6 ABL, måste bolaget visa att B var i ond tro avseende värdeöverföringens olovlighet i 

1 st, eller avseende att transaktionen innefattade en värdeöverföring i 2 st. Om B överlåter 

egendomen till C, kan bolaget kräva C på bristtäckning enligt 17:7 3 st om det kan visas att C 

hade vetskap om att egendomen härrörde från en olovlig värdeöverföring. Om bolaget 

däremot hade haft vindikationsrätt, hade bolaget kunnat kräva att C måste lämna tillbaka 

egendomen till bolaget, oavsett om bolaget lyckas visa att C är i ond tro eller inte. Som jag 

konstaterat uppstår enligt sakrättsliga regler en vindikationsrätt för A mot C så snart som C 

förvärvar egendomen från B, förutsatt att A kunde kräva tillbaka egendomen från B. Detta 

innebär alltså att bolaget lättare får rätt mot B än mot C, eftersom vindikationsrätten uppstår 

automatiskt medan återbäringsskyldigheten för B är förenad med krav på ond tro. C kan 

visserligen komma undan A:s krav genom att göra godtrosförvärv. Men för att göra ett 

godtrosförvärv föreligger ett traditionskrav och dessutom måste egendomen vara lösöre. 

Konsekvensen blir således att B har bättre skydd än C. Är det rimligt med tanke på att C är 

längre bort i överlåtelsekedjan? Även om det kanske inte kan påstås att C bör ha bättre skydd 

med argumentet att han är längre bort i överlåtelsekedjan, borde han i alla fall inte vara sämre 

skyddad än B. 

 

Att C inte bör behandlas på samma villkor som en mottagare B framgår enligt mig av 

skillnaden i god tro mellan 17:6 och 17:7. Enligt paragraferna har C bättre skydd än B. Det 

vore märkligt om det skulle införas vindikationsrätt för bolaget eftersom konsekvensen skulle 

bli det motsatta jämfört med vad som gäller enligt nuvarande rättsläge med 

bristtäckningsregeln. För att komma undan orimligheten i vindikationsrätten, skulle en 

lösning kunna vara att belägga vindikationsrätten med ett krav på ond tro hos C. Jag anser det 

att först borde vara nödvändigt att konstatera ond tro hos C för att en vindikationsrätt ska 

uppstå hos bolaget.86 Detta argument gäller alltså om bristtäckningsansvaret skulle bytas ut 

mot den allmänna vindikationsrätten.  

 

                                                 
86 En sådan lösning skulle enligt mig inte vara helt främmande för rätten. Vid C: förvärv av fungibel egendom 
från B, vilken B har individualiserat för A genom A:s medverkan, blir C skyddad från A:s krav endast om han är 
i god tro. God tro hos C krävs även i situationen när C får betalt för en fordran på B med medel, vilka låg 
avskiljda för A:s redovisningsfordran. Se Hessler s 490 f. 
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7.4 Slutsats 
Det finns alltså ett antal argument för och emot ogiltighets sakrättsliga verkningar. 

Argumenten för vindikation består i huvudsak i att kapitalskyddet gynnas, medan argumenten 

mot vindikation i huvudsak består i att omsättningsskyddet gynnas. Att omsättningsskyddet 

gynnas framgår huvudsakligen av argumentet bestående i att det är ekonomiskt effektivare 

med värdeersättning än med återgång av egendom. Motsvarande gäller även separationsrätt, 

förutom att argumenten mot separationsrätt består i att det är ekonomiskt effektivt, inte till 

hänsyn till omsättningskyddet, utan mer ur allmänt samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Jag har utgått mycket från 17:3 ABL och det kan hävdas att de ändamålsskäl som uppbär 17:3 

inte är av det slaget att de omedelbart väger tyngre än omsättningsskyddet för 

värdeöverföringsmottagarens medkontrahent C. Dock anser jag det vara så i normalfallet när 

C är i ond tro. Är C inte i ond tro borde omsättningsskyddet normalt vara mer värt än 

kapitalskyddet. Vid aktiebolagsrättslig ogiltighet anser jag alltså att bolagets intresse normalt 

väger tyngre än en ondtroende förvärvare C. Men frågan därefter är om det inte räcker med 

bristtäckningsansvaret i 17:3 3 st. Att tillämpa 17:3 3 st istället för vindikation är förenat både 

med nackdelar och fördelar, men som jag har kommit fram till tidigare framkommer 

fördelarna med 17:3 3 st oftare än fördelarna med vindikation. Även om värdet av de 

sammanlagda argumenten för vindikation är större än värdet av de sammanlagda argumenten 

mot vindikation, anser jag att en bedömning med hänsyn till frekvensen av fördelarna 

respektive nackdelarna resulterar i en övervikt mot vindikation. Argumenten mot vindikation 

består mycket i att värdeersättning är ett bättre alternativ än återgång av egendom. Jag har 

även nämnt i avsnittet ovan att om vindikationsrätt ska gälla för bolaget, bör denna vara 

förenad med krav på ond tro hos C. Då skulle orimligheten angående skillnaden i skydd för B 

och C, som jag påpekar ovan, försvinna. 

 

En lösning som skulle kunna förstärka borgenärsskyddet är att det subjektiva rekvisitet i 17:3 

3 st ändras till culpaansvar istället för uppsåt. En sådan lösning skulle innebära att det blir 

lättare för ett bolag att kräva tillbaka egendom från en förvärvare C och därför skulle det vara 

positivt för borgenärsskyddet. Då skulle även de negativa effekterna av vindikation i form av 

ekonomiskt ineffektivitet undanröjas. Situationen skulle bli mer lik den som gäller normalt 

när en förvärvare C önskar få skydd mot den ursprunglige ägaren A, det vill säga det 

objektiva ondtrosrekvisitet i GFL. Dock anser jag att omsättningskyddet inte medger en sådan 
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förändring. Det skulle vara alltför långtgående för till exempel banker som i så fall skulle bli 

tvungna att i alla fall undersöka vad uttagna och insatta pengar ska användas till för att inte 

riskera att hamna i ond tro vid en bedömning om bristtäckningsansvar enligt 17:3 3 st. 

 

Nästa fråga är vad som gäller beträffande separationsrätt. Man kan vid en sådan slutsats fråga 

sig varför bolagets borgenärer ska ha bättre rätt än mottagarens borgenärer? Om en sådan 

fråga ställs som argument för att separationsrätt inte borde finnas, kan man även fråga sig 

varför mottagarens borgenärer skulle ha bättre rätt än bolagets. Det går inte att påstå att 

borgenärsintresset på ena sidan slår ut borgenärsintresset på andra sidan. Därför kan det ses 

som att de tar ut varandra. Avgörande blir istället vad som är det bästa alternativ av 

värdeersättning och återgång av egendom som återbäring enligt 17:6. Eftersom jag redan 

kommit fram till att värdeersättning är det bästa alternativet, blir följden att separationsrätt 

inte kan medges. Dock bör det även tänkas på aktieägarskyddet, men jag anser att normalt är 

värdet av att tillämpa värdeersättning så stort att det överväger den positiva effekt som 

separationsrätt kan utgöra för aktieägarskyddet. 

 

Men hur var det med ogiltighetsanalysen? När det gäller stark ogiltighet kan det tänkas att en 

ogiltighetsanalys skulle resultera i att sakrättsliga verkningar är lämpliga. Argumenten för 

sakrättsliga verkningar är inte starkare bara för att det är fråga om stark ogiltighet, i alla fall 

inte ur kapitalskyddshänseende. Skälet att stark ogiltighet skulle medföra sakrättsliga 

verkningar utgår istället från den etiska sidan. Det kan anses stötande om inte bolaget skulle 

kunna kräva tillbaka egendom när en kontrahent har till exempel använt sig att råntvång vid 

förvärvet. Det kan även innehålla ett preventivt syfte, eftersom det kan vara önskvärt att 

möjliga kontrahenter vet att ett visst handlande ses som mer klandervärt än annat handlande 

och att fler därför avstår från sådant extra klandervärt handlande. Men en sådan analys kan 

enligt mig bara bli aktuell i fråga om stark ogiltighet enligt AvtL eller möjligen något legalt 

förbud utanför ABL. En analys kan vara mer påkallad gällande separationsfrågan enligt mig, 

eftersom situationerna när de negativa effekterna av att inte ha separationsrätt uppstår torde 

vara vanligare än situationerna när de negativa effekterna av att inte ha vindikationsrätt 

uppstår. Det som kan vara övervägande för separationsrätt i en analys skulle kunna vara 

värdet av att få tillbaka egendom med hänsyn till aktieägarna 
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