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Problemformulering: Institutet ansvarsgenombrott är flitigt omdiskuterat.
Den återkommande frågan är under vilka förutsättningar en aktieägare skall
kunna hållas ansvarig för bolagets skulder och om det finns ett behov av att
reglera institutet i svensk rätt. Rättsfallen på området är fåtaliga och
rättsläget är oklart. Viss ledning kan dock fås vid en jämförelse med
utländsk rätt.

Syfte: Syftet är att undersöka om ansvarsgenombrott är en realistisk grund
för en talan om betalning mot ett insolvent aktiebolags ägare och under vilka
förutsättningar en sådan talan skall vara möjlig. Likheter och olikheter
mellan hur frågan behandlas i svensk och utländsk rätt skall också belysas.

Metod: Metoden är diskuterande och jämförande. För utförandet av
uppsatsen studeras utredningar, praxis och doktrin. Utöver detta gör jag
egna reflektioner och drar egna slutsatser.

Avgränsningar: Jämförelsen med utländska rättsordningar är avgränsad till
att avse främst amerikansk, tysk och engelsk rätt. Ytterligare en
avgränsning är att när det i uppsatsen talas om aktieägare syftas det främst
på aktieägare i form av fysiska personer. Av utrymmes skäl behandlas
heller ej den konkurrenssituation som kan uppstå mellan bolagets och
ägarens borgenärer i de fall ansvarsgenombrott och betalningsskyldighet
leder till ägarens/ägarnas insolvens.

Resultat: Jag har funnit att det finns vissa faktorer som tillmäts större vikt
än andra vid en bedömning i ansvarsgenombrottsfall och att dessa faktorer
oftast är de samma i utländsk rätt. Slutligen kom jag fram till att vi inte bör
lagreglera institutet ansvarsgenombrott som situationen ser ut i dagsläget.

SÖKORD:
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Ansvarsgenombrott, Aktieägare, Aktiebolagskommittén, ABL, Indirekt ansvar
Ansvarsgenombrott för aktieägare- behöver frågan lagregleras i
svensk rätt?

1 Inledning

1.1  Problembakgrund
Den svenska aktiebolagsrättsliga lagstiftningen vilar på grundprincipen att aktieägare endast
ansvarar för bolagets skulder med insatt kapital, d v s det belopp som de erlagt för sina
aktier. Till eventuella borgenärers förfogande står först och främst bolagets
förmögenhetsmassa. Borgenärer har således inte någon möjlighet att vända sig till aktieägarna
för att kräva betalning för bolagets skulder om det skulle visa sig att bolaget är insolvent.
Denna princip går att finna i 1 kap 1 § första stycket ABL (1975:1385) som stadgar att
aktieägare inte personligen ansvarar för bolagets förpliktelser.

Begränsat ansvar för aktieägare har, sett ur ett historiskt perspektiv, inte alltid varit
huvudregeln. I de första utländska aktiebolagslagarna svarade aktieägarna för bolagets
skulder. Utvecklingen härefter har dock gått mot ett begränsat ansvar.

Dagens huvudregel om begränsat ansvar för aktieägare har börjat ifrågasättas mer och mer.
Bank- och finanskrisen i slutet av 1980-talet väckte liv i diskussionen kring aktieägarnas och
styrelsernas ansvar för aktiebolagets förpliktelser. Från flera håll har förespråkats att
aktieägarna bör bli tvungna att i större grad än idag ansvara för bolagets förpliktelser. HD har
endast ett fåtal gånger prövat under vilka förutsättningar en aktieägare skall kunna hållas
ansvarig för bolagets skulder1. Exempel i svensk rättspraxis på när aktieägare utan stöd av
någon lagregel ålagts betalningsansvar för bolagets skulder är härmed fåtaliga och rättsläget
på området är oklart. Ett enligt ovan ålagt ansvar visar att aktieägare kan bli
betalningsansvariga för sådana skulder, för vilkas infriande fordringsägarna annars varit
hänvisade till aktiebolaget. Denna typ av ansvar brukar i doktrinen inordnas under begreppet
ansvarsgenombrott.

Tillämpande av institutet ansvarsgenombrott innebär att man gör ett avsteg från huvudregeln
om det begränsade ansvaret. Vilka förutsättningar skall då vara uppfyllda för att
ansvarsgenombrott skall kunna göras gällande? Denna fråga har debatterats flitigt i juridisk
litteratur men något uttömmande svar har inte kunnat presenteras. 1987 utfördes en statlig
utredning där frågan behandlades och ett förslag om en lagregel gällande ansvarsgenombrott
presenterades2. Utredningen fick stark kritik och någon lagregel kom inte till stånd.
Utomlands har debatten om ansvarsgenombrott främst förts i samband med koncernföretag.

                                                                
1 Ex. NJA 1935 s 81, NJA 1942 s 473, NJA 1947 s 647, NJA 1982 s 244 och NJA 1993 s 188.
2 SOU 1987:59
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1.2  Problemformulering
Institutet ansvarsgenombrott har diskuterats flitigt i den juridiska litteraturen. Den
återkommande frågan är under vilka förutsättningar en aktieägare skall kunna hållas ansvarig
för bolagets skulder. Rättsfallen på området är fåtaliga och rättsläget är oklart. För att reda ut
denna svårighet har jag för avsikt att besvara b l a följande frågor:

 1. Vilka faktorer och principer kan föranleda ansvarsgenombrott i Sverige?
 2. Hur har frågan om ansvarsgenombrott behandlats i andra länder?
 3. Finns det ett behov av att reglera institutet ansvarsgenombrott i svensk lagstiftning?

1.3 Syfte
Målet med min uppsats är dels att på ett överskådligt sätt redogöra för de olika synsätt som
framförts i doktrinen beträffande ansvarsgenombrott, dels att undersöka om
ansvarsgenombrott är en realistisk grund för en talan om betalning mot ett insolvent
aktiebolags ägare. Jag har även intentionen att jämföra och lyfta fram likheter och olikheter
mellan hur frågan behandlats i svensk rättsordning och i utländska rättsordningar.

Vidare ämnar jag diskutera under vilka förutsättningar en talan om ansvarsgenombrott skall
vara möjlig och om vi behöver en lagregel på området i Sverige. Fördelar och nackdelar med
lagreglering kontra icke lagreglering skall också belysas.

          1.4 Avgränsningar
Aktieägare kan åläggas ansvar för bolagets förpliktelser, dels med stöd av uttryckliga
lagregler, dels med stöd av principer om ansvarsgenombrott. I uppsatsen kommer jag att
lägga tyngdpunkten på att diskutera de allmänna rättsgrundsatser och principer som kan
föranleda ansvarsgenombrott eftersom institutet inte är lagreglerat i svensk rätt . Jag ämnar
dock även men då inte lika ingående redogöra för ansvar enligt lag.

Vad gäller min jämförelse med utländska rättsordningar har jag valt att avgränsa mig främst till
amerikansk, tysk och engelsk rätt.

En ytterligare avgränsning är att när jag talar om aktieägare syftar jag först och främst på
aktieägare i form av fysiska personer och inte juridiska personer. Moderbolags ansvar för
dotterbolags skulder behandlas således inte, mer än i den bemärkelsen att viktiga paralleller
kan dras från ansvarsgenombrottsregler på koncernområdet och ansvarsgenombrottsregler
för aktieägare i form av fysiska personer.

Jag har även valt att p g a utrymmesskäl inte behandla den konkurrenssituation som kan
uppstå mellan bolagets och ägarens borgenärer i de fall ansvarsgenombrott och
betalningsskyldighet leder till ägarens/ägarnas insolvens.
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Uppsatsen riktar sig främst till jurister och övriga personer som har juridiska förkunskaper.

          1.5 Metod
Metoden är diskuterande och jämförande, för att ta reda på rättsläget idag och för att kunna
utröna eventuella skillnader i olika länders rättsordningar. För utförandet av uppsatsen
studeras utredningar, praxis och doktrin. Utöver detta kommer jag att göra egna reflektioner
och dra egna slutsatser.
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2 Introduktion och disposition
Den svenska aktiebolagslagen (1975:1385) inleds med stadgandet, ”I aktiebolag svarar
delägarna ej personligen för bolagets förpliktelser”. Ett aktiebolags borgenärer har enligt detta
lagrum således endast bolagsförmögenheten att hålla sig till då de vill ha betalt för sina
fordringar på bolaget.

Aktieägarens friheten från personligt ansvar för aktiebolagets skulder har emellertid visat sig
inbjuda till missbruk av aktiebolagsformen. Som säkerhet för att bolaget verkligen fullgör sina
åtaganden har lagstiftaren härmed tvingats bygga upp ett invecklat system av regler. Avsikten
med dessa regler är att tillse att ett bundet eget kapital skapas i aktiebolaget vid dess start,
och att detta kapital inte på något oegentligt sätt försvinner ur bolagets ägo. Det bundna
kapitalet skall fungera som substitut för ansvar för aktieägarna.

Regler av beskrivet slag är i första hand till för att skydda bolagets borgenärer. Även
aktieägarna tjänar dock på dessa begränsningar av bolagets handlingsutrymme, ty ju mer
bolaget ”bakbinds” desto mer anledning finns det för kreditgivare att lita på bolaget. Den
inskränkta handlingsfriheten ersätts på detta sätt mot utökade kreditmöjligheter.

ABL:s regler har emellertid frekvent visat sig vara otillräckliga. För att uppväga detta
missförhållande har såväl lagstiftaren som domstolarna sett sig föranledda att införa
begränsningar i den personliga ansvarsfriheten för bolagets skulder som delägare enligt
huvudregeln åtnjuter. Aktieägare har således i olika situationer fått svara för bolagets
förpliktelser trots att 1:1, 1 st. ABL synes säga att något sådant ej skall förekomma. 3

Huvudföremålet för den här uppsatsen är att diskutera de situationer då aktieägare faktiskt
kan bli ansvariga för bolagets förpliktelser. Tyngdpunkten i framställningen kommer att läggas
på de fall då delägare kan åläggas ansvar utan stöd av lag, s k ansvarsgenombrott.
Institutet ansvarsgenombrott är mycket omtvistat och åsikterna härom går ofta isär. För att
läsaren skall kunna förstå problematiken och kunna följa resonemanget i uppsatsen har jag
valt att inleda med bakgrundsfakta i form av en kort historik kring principen om personlig
ansvarsfrihet. Därefter kommer en kort beskrivning av de fall då betalningsansvar enligt lag
inträder och vilka regler som reglerar detta.

Då terminologin kring begreppet ansvarsgenombrott är tämligen svår har jag valt att ägna ett
delkapitel åt detta (kapitel 5.1). Härefter kommer ett kapitel som behandlar den rättspraxis
som finns på området (kapitel 5.2). Viktiga rättsfall behandlas och kommenteras. Praxis
kapitlet utgör en relevant del av uppsatsen då ansvarsgenombrottsinstitutet inte är lagreglerat.

Frågan om ansvarsgenombrott, och de problem för vilka ansvarsgenombrott är ett symptom,
har inte gått våra folkvalda förbi. Tvärtom så har frågan om införande av lagregler om
ansvargenombrott upprepade gånger varit föremål för diskussion i riksdagen. I Kapitel 6
följer en redogörelse för denna process och resultaten av densamma.

                                                                
3 Rodhe, Aktiebolgsrätt, s 18 f.
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För att kunna göra en tillräckligt bred framställning av de principer och förutsättningar som
kan föranleda ett genombrott anser jag det viktigt att belysa hur frågan har behandlats i
utländsk rätt. Ansvarsgenombrott är en företeelse som är utbredd framför allt i amerikansk
rätt.4 I Norden, och då främst i Sverige, är reglerna om ansvarsgenombrott livligt
omdiskuterade och osäkerheten om dessa regler är stor. I kapitel 7 redogör jag, om än i
korthet, för rättsläget i några länder utanför norden.

De sista kapitlen behandlar de fördelar och nackdelar som jag anser att en lagregel kan
komma att medföra, hur en eventuell lagregel bör utformas och vilka principer som bör vara
uppfyllda för att lagregeln skall bli tillämplig. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för min
ståndpunkt vad gäller ansvarsgenombrottsfrågan och dess behandling i Sverige.

                                                                
4 Nial, svensk associatonsrätt, s 222.
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3 Principen om personlig ansvarsfrihet

          3.1 Historik
Enligt 1 kap 1 § ABL svarar aktieägare endast med insatt kapital för bolagets skulder. Denna
princip innebär att aktieägarna skall åtnjuta frihet från personligt ansvar vad gäller bolagets
skulder. Den svenska aktiebolagsrättsliga lagstiftningen har vilat på denna grundprincip
alltsedan slutet av 1800-talet.

Sett ur ett historiskt perspektiv var frågan om aktieägares begränsade ansvar oklar fram till
stiftandet av 1848 års aktiebolagslag. Knut Hammarskjöld uttalar sig dock om att omkring
1734 fram till mitten av 1800- talet tycks den rådande uppfattningen ha varit att aktieägarna
skulle ha begränsat ansvar och därmed inte ansvara för bolagets skulder5. Intresset för frågan
om det begränsade ansvaret var emellertid svalt under 1700- talet och uttryckliga
bestämmelser i lagstiftningen var svåra att finna.

I Sverige aktualiserades frågan om en associationsform med begränsat ansvar under mitten av
1800-talet då järnvägsbyggandet tog fart. Denna verksamhet var kapitalkrävande vilket
medförde att begränsat ansvar för bolagsmännen ansågs nödvändigt. Det begränsade
ansvaret ansågs som ett privilegium som kunde anses rättfärdigat ur allmän nyttosynpunkt då
man med införande av detta skulle kunna få igång stora industriföretag. Diskussion i termer av
riskfördelning mellan aktieägare och bolagets borgenärer tog fart.6 Lagutskottet tog upp
frågan till behandling och yttrade i sitt betänkande b l a att:

 ”…den enskilde ej vilja blotta sig för äfventyret af betydligare förluster eller för
vidsträcktare ansvarighet, än till beloppet af vissa determinerade summor, som de
åtaga sig att tillskjuta…”7

Lagutskottets utredning resulterade i att 10 § i 1848 års aktiebolagsförordning fick b l a
följande lydelse:

” …ej wara förbundne till answar för bolagets skulder med mera, än hwar insatt eller
åtagit sig att insätta, derest de icke till widare ansvarighet sig serskildt utfäst.”

I HD-fallet  Hallsberg-Motala-Mjölby järnvägsaktiebolag mot André Oscar Wallenberg blev
tillämpningen av 10 § 1848 års aktiebolagsförordning uppmärksammad.8 Rättsfrågan gällde
huruvida en i bolagsordningen föreskriven tillskottsplikt var ogiltig eller ej i förhållande till 10
§. Enligt Wallenberg stod inte möjligheten att ålägga aktieägarna ett sådant personligt ansvar i
samklang med grunderna för aktiebolagslagen. HD kom fram till att den i bolagsordningen
föreskrivna tillskottsplikten var giltig.

                                                                
5 Hammarskjöld, Redogörelse för den utländska bolags- och föreningsrättens utveckling och
nuvarande ståndpunkt, den svenska bolagsrättens utveckling samt de svenska föreningarna.
S 80.
6 Lagutskottets betänkande 1845:99 s 16-17.
7 Lagutskottets betänkande 1845:99 s 16-17.
8 Peterson, ”Hallsberg-Motala-Mjölby järnvägsaktiebolag mot André Oscar Wallenberg och
frågan om aktieägares begränsade ansvar”. I:Festskrift till Jan Hellner. S 449.
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Frågan om aktieägarnas ansvar togs efter detta även upp till behandling dels i en motion till
1879 års riksdag av L M Carlsson, dels i en motion till 1881 års riksdag av Wallenberg.9

Vid införandet av 1895 års aktiebolagslag slopades möjligheten till att föreskriva en
tillskottsplikt i bolagsordningen10. Detta medförde implicit en lagstadgad garanti mot en
utvidgning av aktieägarnas ansvar. Alltsedan införandet av 1895 års lag har de svenska
aktiebolagslagarna haft stadganden med likalydande innehåll vad gäller ansvarsfriheten.

                                                                
9 Peterson, aa, s 456 f.
10 Peterson, aa,s 462.
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4 Betalningsansvar

4.1 Olika typer av ansvar
Principen att aktieägare endast ansvarar med insatt kapital för bolagets skulder är den
grundprincip som den svenska aktiebolagsrättsliga lagstiftningen har vilat på sedan slutet av
1800-talet. Som jag tidigare framfört har denna princip haft stor betydelse för den industriella
utvecklingen.

Principen om begränsat ansvar gäller fortfarande som huvudregel i de flesta industriländer
men har på senare tid börjat ifrågasättas alltmer. Utomlands har frågan debatterats, och
debatteras fortfarande, främst i samband med koncernföretag. Rimligheten i att ett
moderbolag i förhållande till ett helägt dotterbolag ej skall svara för dotterbolagets skulder
har ifrågasatts. I Sverige har debatten om ansvarsgenombrott förts främst i samband med
arbetet att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Från grundregeln att aktiebolag och ekonomiska föreningar ensamma har ansvar för sina
åligganden finns några i lag angivna undantag. Av dessa är några utformade så att de innebär
en skyldighet för annan än associationen att utge ersättning till dess borgenärer. Denna typ av
regler stadgar alltså annan persons ansvar för associationens förbindelser och brukar i
doktrinen benämnas direkt ansvar. Andra i lag reglerade undantag från huvudprincipen
medför skyldighet för delägare och andra att i vissa situationer utge ersättning till
associationen, vilket medelbart gynnar fordringsägarna. Dessa bestämmelser kan sägas
innefatta ett indirekt ansvar för associationens skulder.

Förutom det direkta och indirekta ansvaret kan aktieägare i ett bolag eller medlemmar i en
ekonomisk förening förklaras skyldiga att fullgöra bolagets eller föreningens åligganden utan
stöd av lag. Detta ansvar har i praktiken endast undantagsvis förekommit men när så skett
brukar man tala om ansvarsgenombrott. 11

Ansvarsgenombrott betyder alltså att en aktieägare (i den här framställningen = fysisk person)
kan tvingas ansvara för bolagets förpliktelser enbart med stöd av allmänna rättsgrundsatser.12

Innan jag närmare går in på att diskutera institutet ansvarsgenombrott vill jag i det följande
först presentera några viktiga fall då ansvar enligt lag kan komma att uppstå. Jag har valt att
inleda med det lagstadgade ansvaret då jag anser detta utgöra en naturlig inledning som
underlättar läsarens förståelse för den ansvarstyp som är huvudföremål för uppsatsen, d v s
ansvarsgenombrott.

                                                                
11 Brocker & Grapatin, Ansvarsgenombrott, s 9.
12 Terminologin kring institutet ansvarsgenombrott behandlas närmare i kapitel 5.1
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4.2 Direkt ansvar enligt lag

4.2.1 Förpliktelser före registrering
Ett aktiebolag blir en juridisk person först i och med registrering, d v s före denna kan bolaget
varken förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter (ABL 2 kap. 13 §). Den eller de
personer som före registreringen handlat på bolagets vägnar och därmed ådragit bolaget
förpliktelser svarar solidariskt för sådana förpliktelser
(ABL 2 kap. 13§ st 2). På motsvarande sätt svarar även de som deltagit i åtgärden eller varit
med och fattat beslut därom. Aktieägare, som på konstituerande stämma beordrar styrelsen
att påbörja verksamheten och samtidigt ger klartecken till att styrelsen upptar lån, blir därmed
personligen ansvariga för de lån som eventuellt upptas före registreringen.13  Om aktieägarna
däremot beslutat att avtalsslut inte får ske före registreringen ägt rum inträder inte något
personligt ansvar för dem.14

Det personliga ansvaret har olika slags innebörd. Det kan innebära fullgörande av prestation
enligt avtal. Vidare kan ansvaret innebära en skyldighet att återställa mottagen prestation eller
en skyldighet att ersätta motparten för den skada som uppkommit genom att avtalet inte
fullgjorts. Ersättning för utomkontraktuell skada kan också aktualiseras. Det har dock i
doktrinen hävdats att sistnämnda ansvar enbart skall drabba dem på vars uppdrag bolagets
verksamhet utövas.15 Att identifiera dessa personer ställer ofta upp inte obetydliga problem.

Syftet med ABL 2:13 är främst att skydda en medkontrahent mot de olägenheter som denne
kan drabbas av vid handel med ett oregistrerat bolag.16  Med lagrummet vill lagstiftaren även
dels snabbt få till stånd en bolagsbildning, dels avhålla icke bildade bolag från verksamhet
före registrering.17 När bolaget registrerats övergår ansvaret för tidigare uppkomna
förpliktelser på bolaget under förutsättning att förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller
tillkommit efter det att bolaget bildats. Stiftare, verkställande direktör, styrelseledamöter,
aktieägare och andra kan alltså ha ett kvarstående personligt ansvar för förpliktelser, som
före registrering, ingåtts på bolagets vägnar.

4.2.2 Tvångslikvidation
Bestämmelsen om tvångslikvidation syftar till att förhindra att ett bolag ”körs i botten” utan att
bolagets skulder dessförinnan betalats. Eftersom aktiebolaget begränsar delägarnas
personliga ansvar vill lagstiftaren sätta press på bolagets ”funktionärer” och ägare att i god tid
vidta åtgärder. Dessa åtgärder skall hindra att bolagets borgenärer och andra intressegrupper
kommer till skada.18

                                                                
13 Rodhe, Aktiebolagsrätt, 1990, s 31 f.
14 Prop 1944:5, s 238.
15 Krook, Det personliga ansvaret för förbindelser ingångna för ett oregistrerat aktiebolag,
Tidskrift för juridiska föreningen i Finland 1975, s 471.
16 Krook, a a, s 467.
17 Brocker, och Grapatin, Ansvarsgenombrott, s 14.
18 Ernest & Young, Att ansvara vid akut eller befarad kris, s 51.
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Lagen talar om styrelsens skyldighet att vid befarat likvidationsläge, d v s förlust av ej
oväsentlig del av eget kapital, ofördröjligen upprätta en särskild balansräkning kallad
kontrollbalansräkning.19 Denna skall upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget
kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget anses sakna
utmätningsbara tillgångar. Visar balansräkningen att antagandet var befogat, skall styrelsen
snarast möjligt hänskjuta frågan om bolagets eventuella likvidation till bolagsstämma.
Godkänns ej på bolagsstämma inom åtta månader efter hänskjutandet en balansräkning
avseende ställningen vid stämman som utvisar att hela det egna registrerade aktiekapitalet åter
är intakt, är styrelsen skyldig att ansöka hos rätten om bolagets försättande i likvidation.

Hänskjutandet skall ske antingen på stämmans uppdrag eller, om stämman ej fattat
likvidationsbeslut, på eget initiativ. Ansökan av detta slag kan göras av enskild
styrelseledamot, verkställande direktör, revisor  eller aktieägare. Underlåter
styrelseledamöterna att fullgöra vad som enligt lagen åligger dem blir de och de andra, som
med vetskap härom handlar på bolagets vägnar, personligen ansvariga för bolagets därefter
uppkommande förbindelser. Detta ansvar åläggs även aktieägare som, när saken hänskjuts till
bolagsstämma, med vetskap om att likvidationsplikt föreligger deltar i beslut att fortsätta
bolagets verksamhet.20 Ansvaret gäller dock endast förpliktelser som uppkommer efter det
att beslutet fattats.

Krav uppställs även på att aktieägaren verkligen hade kännedom om att likvidationsplikt
förelåg. Detta är ett absolut krav som får till följd att personligt ansvar inte kan inträda om
vetskap saknades. Det har inte ansetts tillräckligt att aktieägaren genom sina egna kunskaper
borde ha insett att så var fallet. Bestämmelsen medför dock att det torde vara mycket svårt
för aktieägare i fåmansbolag att undgå sådan vetskap då de måste ta aktiv del i bolagets
verksamhet.21

4.2.3 Skadestånd
Stiftare, Styrelseledamot, verkställande direktör och revisor blir skadeståndsskyldiga om de
genom överträdelse av ABL eller av bolagsordningen, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet,
orsakar skada för bolaget, aktieägare eller annan. Aktieägare är skadeståndsskyldiga om de
medverkar till en sådan överträdelse.22 Denna skyldighet avser i första hand de situationer då
aktieägare, genom att rösta på bolagsstämma, medverkat till att skada uppstått.
Bestämmelsen innefattar även de fall då aktieägare utövat påtryckningar i syfte att förmå
styrelsen att vidta åtgärder till skada för bolaget.23

Lagen innehåller utöver regler om skadeståndsskyldighet gentemot bolaget24, även
skadelidande tredje mans möjligheter att utkräva ansvar direkt av den som vållat skadan.25

                                                                
19 13 kap. 2 § första stycket ABL.
20 13 kap. 2 § fjärde stycket ABL.
21 Jfr NJA 1966 s 475.
22 Svernlöv, Styrelsesuppleantens personliga ansvar enligt aktiebolagslagen, SvJT 1995, s 124.
23 Brocker, och Grapatin, Ansvarsgenombrott, s 17.
24 Se avsnitt 4.3.2
25 SOU 1987:59, s 47.
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Bestämmelserna om skadestånd i ABL har företräde framför de bestämmelser som finns i
skadeståndslagen.26

4.2.4 Skatter och avgifter
Beträffande bolagets skatter och avgifter upprätthålls principen om aktieägares frihet från
personligt ansvar för bolagets förpliktelser.27 Den som företräder en juridisk person kan dock
i vissa situationer åläggas ett personligt betalningsansvar för förpliktelser som den juridiska
personen annars ensam skulle svarat för.28 Detta ansvar benämns företrädaransvar.

4.2.5 Advokataktiebolag
I 1 kap. 1 § andra stycket ABL görs en avvikelse från principen om aktieägares frihet från
personligt ansvar. Lagrummet stadgar att delägare i advokataktiebolag är solidariskt ansvarig
med bolaget för förpliktelser mot klienter som bolaget ådragit sig under den tid han var
delägare.29 Denna bestämmelse motiveras av att klienter bör ha samma skydd oberoende av i
vilken bolagsform advokatverksamheten bedrivs.30

4.3 Indirekt ansvar enligt lag

4.3.1 Olovlig utdelning
Utdelning till aktieägare av bolags medel får endast ske enligt lagens bestämmelser om
vinstutdelning, utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet eller reservfonden och utskiftning
vid bolagets likvidation.31

Bestämmelser om högsta tillåtna utdelning återfinns i 12 kap 2 § ABL och innebär i huvudsak
följande; Vad som enligt fastställd balansräkning utgör fritt eget kapital får utdelas i den mån
det inte enligt lag eller bolagsordning skall avsättas till reservfond. I koncernförhållanden gäller
dessutom att moderbolagets vinstutdelning inte får överstiga vad som enligt fastställd
koncernbalansräkning på motsvarande sätt är tillgängligt för utdelning.

Påföljden vid olovlig utdelning är återbäringsplikt av vad som uppburits plus ränta. 32

4.3.2 Skadestånd
I avsnitt 4.2.3 redogjorde jag för det skadeståndsansvar som gäller i förhållande till
aktiebolagets borgenärer. I 15 kap. ABL stadgas att stiftare, styrelseledamot, verkställande

                                                                
26 Jfr 1 kap. 1 § skadeståndslagen, ”om ej annat är särskilt föreskrivet…”
27 Lodin, Lindencrona m fl, Inkomstskatt, s 294.
28 Bestämmelser om företrädaransvar finns i 77 a § uppbördslagen, 16 kap. 17 § mervärdeskattlagen, 15 §
lagen uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, 5 kap.
17 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter, 17 § 1 mom lagen om sjömansskatt.
29 SOU 1987:59, s 46.
30 Kedner-Roos, Aktiebolagslagen, en kommentar Del 1, s 17.
31 12 kap. 1 § ABL.
32 12 kap. 5 § ABL
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direktör och revisor som vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet
skadar bolaget, skall ersätta skadan. Här handlar det alltså om de fall då skadestånd
gentemot bolaget självt kan bli aktuellt. Aktieägare kan åläggas skadeståndsskyldighet om de
medverkat till överträdelse av aktiebolagslagen eller bolagsordningen och därmed uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet tillfogar  bolaget skada.

4.3.3 Tillskottsplikt vid aktieteckning till underkurs
Medel eller sakvärden som skall tillskjutas som likvid för en aktie måste uppgå till minst
aktiens nominella belopp, d v s det belopp som aktien lyder på. En aktie får ej emitteras till
underkurs. Enligt 2 kap. 2 § andra st ABL kan en aktietecknare som köper aktier till
underkurs bli skyldig att betala det som brister i fråga om tillskottskapitalet. Eftersom
tillskottsplikten inte är en skadeståndsskyldighet ställer lagen inte upp några krav på uppsåt
eller oaktsamhet hos aktietecknaren.33

4.3.4 Återvinning i konkurs
Konkurslagens 4 kapitel reglerar möjligheterna till återvinning i konkurs.
Återvinning innebär att ett rättshandling, som företagits mellan den nu i konkurs
försatte personen och en annan person, skall gå åter, och vardera parten skall
därför återlämna de värden som denne tillförts genom transaktionen.

Antag t ex att ett dotterbolag går i konkurs och att det före konkursen överlåtit
tillgångar till moderbolaget. På talan av konkursboet kan tillgångarna förklaras
återgå med stöd av konkurslagens (1987:672) återvinningsregler.
Återvinningsreglerna innebär att en rättshandling är åtkomlig för borgenärerna om
den företagits inom den s k återvinningsfristen.34 Härtill finns dock ett undantag
nämligen det att tidsfristen genomgående är längre om det är fråga om
transaktioner till närstående. Ett moderbolag betraktas som närstående enl 4 kap
3 § andra st p 1 KL vilket medför att de förlängda fristerna blir tillämpliga på
transaktioner mellan dotter- och moderbolag.

4.4 Avtalsrättsligt ansvar
Förutom det ansvar som lagen uttryckligen ålägger aktieägare kan ansvar även inträda då en
delägare uttryckligen åtagit sig ett personligt ansvar. Detta kan ske exempelvis genom att
personen ifråga tecknar borgen eller bankgaranti. Även konkludent handlande som ger
associationens borgenärer grundad anledning att tro att han personligen skall häfta för
uppkommande förbindelser medför ansvar. Frågan om denna form av avtalsrättsligt ansvar
aktualiserades exempelvis i ett mål gällande Björn Borg koncernens konkurs. I målet ålade
tingsrätten Björn Borg personligt betalningsansvar gentemot elva bolagsborgenärer. Som
grund härför framfördes att Björn Borg lämnat en utfästelse enligt vilken alla

                                                                
33 Ernest & Young, Att ansvara vid akut eller befarad kris, s 17.
34 4 kap 5 § KL.
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bolagsborgenärer skulle hållas skadelösa. Tingsrätten fann att Björn Borg var bunden av
utfästelsen och förpliktade honom att utge drygt fyra miljoner kronor.35

Att principen om aktieägarnas frihet från ansvar inte är utan undantag har förhoppningsvis
framgått tydligt av detta kapitel. I min vidare framställning skall jag diskutera ytterligare fall då
aktieägare kan åläggas ansvar för bolagets förpliktelser. Till skillnad från de ovan beskrivna
ansvarssituationerna grundar sig det ansvar som jag nu skall behandla, vare sig på stöd av lag
eller avtal. Detta icke lagstadgade ansvar har blivit flitigt omdiskuterat i den juridiska
litteraturen och brukar benämnas ansvarsgenombrott.36

                                                                
35 Mål nr T 744/90, den 27 november 1992, Nacka tingsrätt.
36 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s 107.
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5 Ansvarsgenombrott

5.1 Inledning
En association som är juridisk person fungerar som ett från delägarna skilt rättssubjekt även
när det endast finns en medlem. I förhållande till medkontrahenter blir denne medlem i
allmänhet ej berättigad eller förpliktigad genom rättshandlingar företagna för associationen i
dess namn. Att medlemmarna åtnjuter personlig ansvarsfrihet är en grundläggande princip i
aktiebolagsrätten och föreningsrätten. För att aktiebolagen och de ekonomiska föreningarna
skall kunna dra till sig för verksamheten erforderlig kapital är denna princip av mycket stor
betydelse.

Principen om aktieägares frihet från personligt ansvar är inte utan undantag. ABL och FL gör
undantag från regeln om personlig ansvarsfrihet för fall då medlem överträtt sådana regler
som avser att ge fordringsägarna det skydd som är nödvändigt just därför att de inte kan göra
sina fordringar gällande mot medlemmarna. Som tidigare framförts kan aktieägare göras
ansvariga för bolagets förpliktelser ex. genom stöd av lag eller avtal. Förutom detta har det
även i vissa undantagsfall förekommit, att aktieägare eller medlemmar i ekonomiska
föreningar förklaras skyldiga att fullgöra bolagets eller föreningens åligganden, med stöd blott
av allmänna rättsgrundsatser. När så skett har i praxis utvecklats något som i doktrinen
kommit att betecknas som ansvarsgenombrott.37

Definition: Ansvarsgenombrott innebär att en bakomliggande intressent, t ex en
aktieägare, mot vanliga principer blir ansvarig för ett aktiebolags (förenings,
stiftelses) skulder.38

5.2 Rättspraxis

5.2.1 Inledning
Diskussionen angående fördelarna med aktiebolag tog sin fart i mitten av 1800-talet i
samband med den industriella utvecklingen i Sverige och Europa.39 Aktiebolagsformen
erbjöd fördelar som de då existerande traditionella associationsformerna ej kunde erbjuda.
Fördelarna med att ägarna är befriade från allt personligt ansvar i aktiebolag ansågs viktiga.40

Frågan om ansvarsgenombrott lyste med sin frånvaro i den juridiska debatten i Sverige långt
in på 1900-talet. I rättspraxis återfinns emellertid ett fåtal fall där domstol diskuterat frågan
om ansvarsgenombrott. De äldsta svenska rättsfallen rör inte aktiebolag utan ekonomiska
föreningar. Dessa är NJA 1928 s. 427, NJA 1935 s. 81, NJA 1942 s. 473 och NJA 1944
s. 35. Då det är just aktieägares ansvar som utgör själva ”ryggraden” i den här uppsatsen
tänker jag koncentrera mig på de fall som berör aktiebolag. Jag har valt att behandla

                                                                
37 Se ex. Schultén,  Moderbolags ansvar för dotterbolags förpliktelser, 30:e Nordiska juristmötet, 1984,
Hellner,  Juridiska personers skadeståndsansvar, teori och praxis, Festskrift till Hjalmar Karlgren, 1964.
38 Bergström, Håstad, Lindblom och Rylander, Juridikens termer, s 12.
39 Se även avsnitt 2.1
40 Här bortser jag från advokataktiebolag, se 4.2.5
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rättsfallen i åldersordning eftersom detta förefaller vara mest praktiskt. Stilistiskt hade det
eventuellt varit en bättre lösning att behandla fallen efter uppdelning i olika kategorier,
exempelvis underordnade de principer och rekvisit som jag vill belysa. Då alla fallen
innehåller flertalet viktiga principer och rekvisit anser jag emellertid en indelning efter ålder
vara den lättast överskådliga och mest sakliga lösningen.

5.2.2 NJA 1947 s. 647
Det kanske klaraste rättsfallet om ansvarsgenombrott i svensk rätt är NJA 1947 s. 647.
Tyngden av detta fall medför att jag anser det viktigt att göra en utförlig redogörelse härför.
Fallet är av utomobligatorisk karaktär och behandlar den situation som uppkom då fem
kraftverksägare bildat ett aktiebolag, nedan kallat Dammbolaget, för att utnyttja vissa
regleringsmöjligheter förenade med innehavet av en dammbyggnad mellan två sjöar. De fem
kraftverk som drog nytta av vattenregleringen betalade inte någon ersättning härför till
Dammbolaget utan verksamhetens kostnader bestreds genom tillskott från delägarna.

Regleringsverksamheten orsakade en översvämning som medförde att skada uppkom på
angränsande mark och annan egendom. Då Dammbolaget fanns sakna medel att täcka
skadan vände sig markägaren mot aktieägarna. I Högsta domstolen fanns aktieägarna
skyldiga att solidariskt ersätta den uppkomna skadan. HD uttalade i domskälen att bolaget
kunde karaktäriseras som aktieägarnas gemensamma verkställighetsorgan och att det ej
utövade någon självständig verksamhet. Syftet med bolaget var närmare bestämt att det
skulle utnyttja regleringsmöjligheterna enbart till förmån för aktieägarna d v s enbart ett
egennyttigt syfte. Bolaget hade således inget eget syfte.

Vidare ansåg HD att bolaget var underkapitaliserat då dess aktiekapital endast uppgick till 30
000 kronor och av dessa användes 25 000 till inköpet av dammen. Resterande aktiekapital
togs i anspråk för att täcka kostnader för dammens skötsel och underhåll. Till den del
aktiekapitalet inte räckte till bestreds kostnaderna genom tillskott från aktieägarna. Bolaget
bedrevs följaktigen på ett sådant vis att det inte ens hade täckning för de löpande kostnader
som uppstod i den normala verksamheten. Bolaget kunde sägas ha ett närmast ”negativt”
vinstintresse. Med hänsyn härtill och omständigheterna i övrigt ansågs aktieägarna ansvariga
för bolaget skulder.

5.2.3 Kommentarer till NJA 1947 s. 647
Rättsfallet har kommenterats och givits olika tolkningar i den juridiska doktrinen. Domen har
analyserats på olika sätt b l a av Stjernqvist, Danielsson, Grönfors, Rodhe och Hellner.

Stjernqvist anser att domstolen med ordvalet ”…med hänsyn till omständigheterna i övrigt
…” försökt undvika ett principiellt ställningstagande.41 Ett huvudmotiv kan dock utläsas ur
domen, nämligen att bolaget inte bedrivit någon självständig verksamhet. Härmed avser
Stjernqvist att den finansiella delen av verksamheten inte varit självständig.
Underkapitaliseringen var således direkt avgörande för HD:s domslut.

                                                                
41 Stjernqvist, Föreningsfirmans funktion, s 99 f.
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Danielsson diskuterar om tillskottsplikten för aktieägarna skulle kunna utgöra grund för talan i
fall som detta. Några utsikter för vinst fanns knappast för bolaget då de fem kraftverken som
utnyttjade dammen inte betalade någon ersättning härför. Danielsson menar att bolaget redan
från dess bildande försatts i en situation där de belastats med förpliktelser som omöjligen
kunde fullgöras. Till följd av detta anser han att delägarna inte skall ha fullgjort sin
tillskottsplikt, trots att de faktiskt har betalat in sina tillskott till bolaget.42

Grönfors påtalar att Dammbolaget skall anses ha varit bulvan för delägarna. Som skäl härför
anför han att bolaget inte bedrivit någon självständig verksamhet utan endast haft karaktären
av ett verkställighetsorgan för dess delägare och av dem ägda kraftverk.43

Rodhe har uppfattningen att detta är det enda svenska rättsfall som kan karaktäriseras som
ett ansvarsgenombrottsfall.44 Han menar att om domen sätts in i ett internationellt perspektiv
kan man härur utläsa tre rekvisit, vilka tillsammans motiverar ansvarsgenombrott:
1. Bolaget hade inget självständigt affärsmässigt syfte,
2.   bolaget hade ingen självständig förvaltning och
3.   bolaget var underkapitaliserat i förhållande till den verksamhet som skulle   bedrivas.45

Hellner är av den åsikten att domskälen egentligen inte ger något klart besked om vad som
varit avgörande för utgången.46 Han anser att det som av HD åberopats i målet förefaller
kunna tillämpas på många aktiebolag och ekonomiska föreningar. Av domskälen kan inte
med säkerhet utläsas vilken vikt bolagets ekonomi skall tillmätas. Enligt Hellner måste man i
ett mål som detta även beakta eventuella vattenrättsliga grunder för skadeståndsanspråk. Vid
beaktande av detta blir avgörandet enligt honom lättare förklarligt men också mindre
prejudicerande.47

Av alla de fall som jag stött på under min genomgång av olika rättsfall är min egen åsikt att
NJA 1947 s. 647 är ett av de fall som har den tydligaste karaktären av ett
ansvarsgenombrottsfall. Däremot delar jag inte Knut Rodhes uppfattning om att detta skulle
vara det enda svenska rättsfallet med ansvarsgenombrottskaraktär (se ovan). De rekvisit
som Rodhe menar att man kan utläsa ur HD:s dom anser jag emellertid vara av stor relevans
och precis som Rodhe finner jag att god vägledning kan fås genom att man sätter in domen i
ett internationellt perspektiv. Vid en internationell jämförelse visar det sig att de tre kriterierna,
icke självständigt syfte, en icke självständig förvaltning och underkapitalisering ofta är att
betrakta som mycket tungt vägande skäl för att ansvarsgenombrott skall kunna utdömas.
(Internationell rätt och de paralleller som kan dras till svensk rätt diskuteras närmare i kapitel
7.)

Det ovan angivna rättsfallet är det första i Sverige som berör frågan om ansvarsgenombrott
för aktieägare. Efter ”Dammbolagsfallet” dröjde det ända fram till 1975 innan nästa gång HD
fick ta ställning till ett fall som gällde ansvarsgenombrott.

                                                                
42 Danielsson, Aktiekapitalet, 1952, s 108 f.
43 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, 1961.
44 Rodhe, Moderbolagets ansvar för dotterbolagets skuld, Festskrift till Jan Hellner, s 486.
45 Rodhe, Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, Balans nr 4, 1984, s 16.
46 Hellner, Juridiska personers skadeståndsansvar, Teori och praxis, s 165 f.
47 Hellner, a a, s 166.
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5.2.4 NJA 1975 s. 45
Vid sidan av NJA 1947 s. 647 är det kanske mest intressanta avgörandet avseende
ansvarsgenombrott NJA 1975 s. 45. I detta fall gjordes ett aktiebolag skyldigt för sitt
systerbolags förbindelser. De två bolagen ägdes och behärskades i praktiken av en och
samma person. På grund av avtal mellan de båda bolagen drev det ena, A, sin rörelse i
kommission för det andra bolaget, B. Då A gick i konkurs fördes talan mot bolaget B, dels
av A:s konkursförvaltare, dels av vissa av A:s fordringsägare. Yrkandena bestod i att
domstolen skulle förklara B skyldig att svara för samtliga de skulder som uppkommit i A:s
rörelse.

HD lämnade konkursboets talan utan bifall. Fordringsägarnas talan däremot bifölls.

I domskälen förklarar HD att det inte ansågs tillräckligt för ansvarsgenombrott att:
           1)  det förelåg personell gemenskap mellan bolagen eller att

2) A:s verksamhet drivits uteslutande i B:s intresse.

HD sade emellertid att A:s egna tillgångar inte varit av den storlek som krävts för att den i A:s
namn bedrivna rörelsen skulle kunna bedrivas självständigt.

5.2.5 Kommentarer till NJA 1975 s. 45
Även detta rättsfall har kommenterats på olika sätt i doktrinen av b l a Rodhe, Ramberg,
Moberg och Lindskog.

Rodhe påtalar att även i det här fallet återfinns hans tre rekvisit, d v s osjälvständighet,
underkapitalisering och frånvaro av eget intresse.48

Ramberg anser att NJA 1975 s. 45 inte bör betraktas som ett fall av ansvarsbrott utan
snarare bör uppfattas som en fråga om ansvarsåtagande.49 Moberg vänder sig emot detta
och säger att fallet mycket väl kan diskuteras i termer av ansvarsgenombrott. Han anser dock
att det ej handlar om ett renodlat fall av ansvarsgenombrott utan endast ett partiellt sådant till
förmån för endast vissa fordringsägare. Moberg hävdar att HD genom avslående av
konkursboets talan markerar att omständigheterna inte var sådana att de inblandade bolagen
borde ses som en rättslig enhet. P g a detta låg totalt ansvarsgenombrott ej för handen.50

Lindskog noterar att HD här anför två alternativa grunder för ansvarsgenombrott. Den första
grunden är att huvudmannen anses som den egentlige rörelseidkaren. Grund nummer två är
att huvudmannen medverkar på sådant sätt att han inte kan undgå medansvar. Av dessa bör
enligt Lindskog varje grund för sig vara tillräcklig för att en huvudman skall bli ansvarig
gentemot tredje man. Han menar att domskälen bör tolkas så att om huvudmannen tar del i

                                                                
48 Rodhe, Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, Balans nr 4, 1984, s 16.
49 Ramberg, Bolagsmässig striptease: Om gäldsansvaret i kommissionärsbolag och liknande
bolagskonstruktioner, 1990, s 250.
50 Moberg, Ansvarsgenombrott – ett alternativ till Letters of Comfort, Handelsrättslig skriftserie nr 1, s
46.
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rörelsens drift i sådan omfattning att han i aktiv mening är att anse som rörelseidkare, skall
han ådra sig ett medansvar. Härigenom anses både huvudman och kommissionär som
handlande i kommissionärens namn och svarar därmed solidariskt för  bolagets förpliktelser.
Ansvaret i föreliggande fall grundades i enlighet med ovanstående härmed enligt Lindskog på
reglerna om namnlån och medverkansansvar och inte på reglerna om ansvarsgenombrott. 51

Grunden till genombrottet vad gäller fordringsägarnas anspråk var enligt
Betalningskommittén52 den organisatoriska uppbyggnaden samt rollfördelningen mellan
bolagen. Dessa två faktorer medförde att inget kapital kom att bevars i
kommissionärsbolaget. Kommissionärsbolaget var härmed på förhand berövat möjligheten att
bedriva sin rörelse självständigt.

Sveriges Advokatsamfund yttrade sig också i målet och majoriteten av samfundets styrelse
uttalade sig att endast det bolag i vars namn ett avtal ingåtts skall ansvara för dess skulder.
Vikten av att denna princip upprätthålls betonades. Minoriteten däremot ansåg att starka skäl
talar för att ett huvudbolag i ett rent kommissionärs-bolagsförhållande svarar solidariskt
tillsammans med kommissionärsbolaget för de förbindelser som det senare bolaget ådrar sig i
kommissionärsrörelsen. Enligt Jan Hellner är Advokatsamfundets uttalande det starkaste
uttryck som förekommit i de svenska diskussionen om ansvarsgenombrott.53

Vad  gäller det faktum att enbart den personella gemenskapen inte kunde grunda
ansvarsgenombrott anser jag inte detta som särskilt förvånande. Det finns ju inte någon
princip som säger att ett bolag ansvarar för ett annat bolags skulder även om det ena bolaget
skulle äga det andra eller båda skulle ha samma ägare och därvid det ena bolaget utnyttjas av
det andra.54

För egen del anser jag det även värt att uppmärksamma att HD inte ansett B:s egennyttiga
intresse i A:s verksamhet som tillräckligt för ansvarsgenombrott. I Dammbolagsfallet (NJA
1947 s. 647) spelade det faktum att aktieägarna utnyttjade bolaget enbart till förmån för sin
egen del stor roll vid HD:s bedömning. HD tycks lägga olika stor vikt vid detta kriterium i de
skilda fallen.

5.2.6 NJA 1982 s. 244
Nästa intressanta fall gäller även det precis som NJA 1975 s. 45 ett inomobligatoriskt
rättsförhållande. Här handlade det om fordringsägare i dotterbolag som yrkade att få bevaka
sina fordringar i moderbolagets konkurs. Fordringsägarna åberopade i första hand
avtalsrättsliga grunder och hävdade att moderbolaget genom uttryckliga åtaganden,
konkludent handlande samt passivitet ådragit sig betalningsskyldighet för dotterbolagets
fakturor. I andra hand yrkades att rätten borde döma till ansvarsgenombrott. Till stöd för

                                                                
51 Lindskog, Om rörelsekommission, Juridisk tidsskrift, 1990, s 45 f.
52 En parlamentarisk kommitté som 1984 fick i uppdrag att utreda frågor om betalningsansvaret för
juridiska personers skulder mm. Kommitténs arbete resulterade i ett betänkande, SOU 1987:59
Ansvarsgenombrott mm.
53 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s 75.
54 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s 114.
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detta hävdade fordringsägarna att moderbolaget integrerat dotterbolagens rörelser i sin egen
verksamhet på sådant sätt att moderbolaget inte kunde undgå att betala dotterbolagens
rörelseskulder.

Underinstanserna ogillade talan enligt båda de alternativa grunderna. HD däremot biföll
yrkandet på avtalsrättsliga grunder och prövade därmed aldrig frågan om ett eventuellt
ansvarsgenombrott. Likväl har avgörandet stort intresse från koncernrättslig synpunkt. Jag
anser dock att detta avgörande är av stort intresse även när det gäller frågan om
ansvarsgenombrott för aktieägare, eftersom de principer som kan utrönas härur enligt mig
analogt kan tillämpas på aktieägare och deras ansvar.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gjorde i sitt avgörande ett generellt uttalande om institutet
ansvarsgenombrott och anförde därvid följande:

”Gemensamt för de fall där sådant genombrott har ansetts vara motiverat i relation
moder/dotterbolag torde vara att dotterbolagets verksamhet har drivits uteslutande för
moderbolagets räkning med tillgångar som uppenbart varit en företagsekonomiskt otillräcklig
bas för de risker och förpliktelser som verksamheten kunnat antagas medföra.
Arrangemanget med dotterbolag skall med andra ord framstå som ett klart, mot
fordringsägarna illojalt förfarande.”55

5.2.7 Kommentarer till NJA 1982 s. 244
Moberg finner hovrättens uttalande mycket intressant och framhåller att hovrätten här
markerar att det för ansvarsgenombrott krävs att arrangemanget med dotterbolaget skall
framstå som ett klart illojalt förfarande. Han uppmärksammar även en dom av Svea Hovrätt56

där frågan var om moder- och ett dotterbolag, p g a kringgående av lag, kunde anses som en
juridisk enhet. Även här framkom att arrangemanget bolagen emellan måste kunna ses om ett
illojalt förfarande för att ansvarsgenombrott skall kunna anses vara för handen.57

Fallet har även behandlats ingående av Göran Ramberg som menar att vi måste acceptera att
det finns ett legitimt affärsmässig behov av att kunna driva osjälvständiga rörelser, men med
bibehållande av bolagsformen. I sådana fall anser han det som självklart att huvudbolaget har
ett ansvar för de förpliktelser som uppstår i de osjälvständiga bolagen.58

5.2.8 NJA 1992 s. 375
Efter 1982 års avgörande har HD ytterligare två gånger avgjort mål med anknytning till
ansvarsgenombrottsproblematiken.59 Det viktigaste av dessa anser jag vara NJA 1992 s.
375 eftersom HD här tar upp ett nytt perspektiv, nämligen kontrollansvar för borgenärerna.

                                                                
55 NJA 1982 s. 244, s 259.
56 Mål nr D 1215/82
57 Moberg, Ansvargenombrott- ett alternativ till Letters of Comfort, s 47.
58 Ramberg, Bolagsmässig striptease: Om gäldsansvaret i kommissionärsbolag och liknande
bolagskonstruktioner, 1990, s 256.
59 NJA 1992 s. 375 och NJA 1993 s. 188.
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Här behandlades frågan om vilka omständigheter som moderbolag kan åberopa för att anses
ha erhållit immunitet beträffande sitt ansvar för dotterbolags förpliktelser.

Av domskälen i fallet framgår att borgenärens insyn i bolagets verksamhet är den
omständighet som främst ansetts ha en immunitetseffekt.60 Av målet tycks slutsatsen kunna
dras att en borgenär som lämnar kredit till aktiebolag presumeras ta en medveten risk.
Borgenär som lämnar kredit till ett aktiebolag saknar rätt att göra gällande
betalningsskyldighet mot aktiebolaget bakomstående fysisk eller juridisk person, om han vid
kreditens lämnande hade vetskap om de förhållanden som skulle kunna konstituera
ansvarsgenombrott. En borgenär som har kännedom om dotterbolags osjälvständiga
verksamhet, dåliga ekonomi, underkapitalisering m.m. och trots detta accepterar bolaget som
gäldenär skall alltså i princip inte ha möjlighet att använda sig av ansvarsgenombrottsinstitutet.

I TR ansågs gäldenärsbolaget vara underkapitaliserat och sakna självständigt affärsmässigt
syfte. Vidare ansåg rätten att aktieägaren, i det här fallet en kommun, hade utövat ett reellt
inflytande över bolaget. Rätten ansåg att borgenären hela tiden varit medveten om
ovanstående förhållanden och kunde därmed ej få bifall till sin talan angående
ansvarsgenombrott. TR uttalade dock att på mindre kreditgivare bör ej ställas lika höga krav
vad gäller god tro som på större kreditgivare som exempelvis banker.61

HovR instämde i TR:s bedömning och HD kom till samma domslut som de båda
underinstanserna.

Samtliga instanser tillmätte borgenärens onda tro avgörande betydelse för bedömningen i
ansvarsgenombrottsfrågan.

5.2.9 Nya rättsfall angående ansvarsgenombrott
Förutom redan nämnda rättsfall har jag även funnit några nyare rättsfall som jag
finner mycket intressanta för den här uppsatsen. Dessa fall är ännu ej
kommenterade i litteraturen då de är förhållandevis nyligen avgjorda.

Hugin-fallet
Det första fallet som jag valt att ta upp är unikt eftersom det är ett tvistemål som
vilar på straffrättsliga grunder. Målet är ännu inte helt avgjort eftersom domen
överklagats till HD och prövningstillstånd har beviljats. Det handlar här om ett fall
där VD:n för företaget Hugin ingick ett avtal om köp av datorkomponenter på
kredit med företaget Fiberdata trots att han visste att Hugin närmade sig obestånd.
Två veckor efter det att avtalet slöts försattes Hugin på egen begäran i konkurs.
Det hela ledde till att Fiberdata förlorade drygt en miljon kronor och valde därmed
att stämma den i Hugin bestämmande aktören, d v s VD:n.

                                                                
60 NJA 1992 s. 375, s 395.
61 NJA 1992 s. 375, s 396.
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Fiberdata gör gällande att VD:n vid avtalsslutet ådragit sig skadeståndsskyldighet
genom att för Fiberdata förtiga att hans bolag saknade förmåga att fullgöra sina
åtaganden. VD:n kontrar med att Hugin inte var på obestånd då kreditavtalet slöts
och dessutom kände Fiberdata till eller borde i vart fall ha känt till Hugins
ekonomiska ställning. Hugin släpade efter med betalningen av fakturor till
Fiberdata fram till sju månader före kreditavtalet. Han hävdar vidare att han inte
haft för avsikt att åsamka Fiberdata skada eller bereda Hugin eller sig själv
vinning. Fiberdata vitsordar att man varit medveten om att Hugin haft svårt att
betala sina fakturor i tid men att Hugin förklarat att orsaken till detta var fel och
brister i leveranser.

Tingsrätten fann att VD:n måste uppenbarligen som den bestämmande inom Hugin
ha insett att företaget var på obestånd. Genom att då helt ha förtigit företagets
bristande betalningsförmåga har han vilselett Fiberdata att ingå kreditavtalet. VD:n
ansågs uppsåtligen ha vilselett Fiberdata att ingå avtalet och att han insåg att detta
medförde skada för Fiberdata. Rekvisiten för oredligt förfarande var därmed
uppfyllda och VD:n dömdes till att betala det belopp som motsvarades av
datorleveransen inklusive mervärdesskatt.62

I HovR blev utgången i målet den samma förutom att VD:n slipper betala skatten.
I domskälen uttalar HovR:n att VD:n borde ha upplyst Fiberdata om Hugins dåliga
ekonomi och att han genom sina förtiganden har vilselett företaget. Rätten ålade
alltså VD:n en slags upplysningsplikt.63

Domen överklagades och i överklagandet som nu lett till prövningstillstånd skriver
VD:n att målet rör en för hela affärslivet högst väsentlig fråga, nämligen i vilken
utsträckning ledande personer för företag som ser ut att närma sig obestånd, utan
risk för straffansvar och därmed eget skadeståndsansvar äger ingå kreditavtal eller
andra betalningsförpliktelser till nytta för företaget. Genom den ålagda
upplysningsplikten hamnar VD:n dessutom i en lojalitetskonflikt genom att om han
upplyser om företagets svåra situation riskerar han att röja konfidentiell
information.64

Fallet är som synes mycket intressant och jag ser fram emot att få ta del av HD:s
dom. HD måste nu ta ställning till svåra frågor som ”Var går gränserna för
ställföreträdares personliga ansvar? Och är det rimligt att i praktiken döma till
ansvarsgenombrott?”.

Häggesta byggshop-fallet
Nästa fall har jag valt att kalla ”Häggesta byggshop fallet”. Häggesta byggshop
AB var ett bolag som ägdes och drevs av Per och Urban vilka också var bolagets
styrelseledamöter. Suppleant i bolagsstyrelsen var Pers hustru. Under 1991
drabbades bolaget av lågkonjunkturen och trots ökade ansträngningar skedde

                                                                
62 Södra Roslags tingsrätt mål nr T 2556-95.
63 Svea hovrätt mål nr T 1829-29
64 HD:s prövningstillstånd den 26 januari 2000 i mål T 2328-98
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ingen uppgång i omsättningen. Balansrapporten från oktober samma år visade att
rörelsen gick med förlust. Per och Urban fick rekommendationen att bolaget
borde försättas i konkurs. Luciadagen 1991 försattes bolaget på egen begäran i
konkurs.

Vid konkursen fanns förfallna skulder från slutet av oktober och fram till
konkursen för leveranser från en leverantör, Composant AB. Composant AB som
inte fick någon utdelning i konkursen ansåg att styrelsen och suppleanten borde
vara personligen ansvariga och stämde därmed Per och Urban samt Pers hustru
för att få ut sina fordringar. Composant hävdade att styrelsen varit vårdslös som
fortsatt att beställa och ta emot varor från leverantörer trots att de känt till att
bolaget var på obestånd.

Tingsrätten gav käranden delvis rätt. Talan mot Pers hustru ogillades då hon inte
ansågs ha haft del i bolagets skötsel. Talan mot styrelsen i övrigt bifölls i den del
skulderna uppkommit efter det att styrelsen fått rekommendationen att försätta
bolaget i konkurs. Per och Urban ansågs varit oaktsamma när de tagit emot
varuleveranser på kredit sedan de blivit på det klara med att konkursen var nära
förestående. Leveranser som skett efter det att de fått veta att rörelsen gick med
förlust behövde de däremot inte svara för.65

Fallet gick till HovR där utgången blev en annan än i TR. HovR slog fast att det
inte fanns någon laglig möjlighet att göra Per och Urban personligen
betalningsansvariga för att de även efter det att de fått rådet att försätta bolaget i
konkurs tagit emot varor på kredit. HovR anförde att principen om den personliga
ansvarsfriheten i ABL bara kan genombrytas i mycket speciella situationer. Vidare
tillades att ansvarsgenombrott i praxis kan ske i fall med alldeles speciella
omständigheter, till exempel när ett bolag drivits i ett moderbolags eller andra
ägares intresse med för lite medel. I Häggesta fallet var det inte fråga om något
sådant ansåg HovR. Talan lämnades därför utan bifall.66

5.3 Analys av praxisavsnittet
Jag skall här sammanfatta och analysera de ståndpunkter som i samband med nämnda
rättsfall förts fram i doktrinen och som jag redogjort för ovan.

Till att börja med anser jag det svårt att dra några bestämda slutsatser vad gäller vilka
omständigheter som i kombination med varandra konstituerar ansvarsgenombrott.
Svårigheten ligger till stor del däri att den hittillsvarande svenska rättspraxisen på området är
tämligen mager. När det gäller att identifiera de faktorer som, ensamt eller tillsammans med
andra, motiverar ett genombrott går åsikterna i doktrinen dessutom ofta isär.

Vad som kan konstateras är dock att vissa omständigheter mer frekvent än andra tillmätts
betydelse vid bedömning av om ansvarsgenombrott kan anses motiverat. Gemensamt för de

                                                                
65 Bollnäs tingsrätt mål nr T 243/92
66 Hovrätten för nedre Norrland, avd 1, dom 1997-11-28, mål nr T 85/93
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ovan nämnda rättsfallen är att de inblandade bolagen har ett mycket begränsat antal ägare,
drivit en verksamhet som kan anses osjälvständig i förhållande till delägarnas egen
verksamhet och bolagen kan anses underkapitaliserade i förhållande till de fordringsanspråk
som kan komma att uppstå. Vidare kan syftet med bolagen sägas vara att främst tillgodose
delägarnas direkta intressen mer än att uppnå en vinst inom själva bolaget.

Flertalet författare påpekar att underkapitalisering i förhållande till verksamhetens art och/eller
omfattning är en nödvändig men inte tillräcklig betingelse för ansvarsgenombrott.
Underkapitaliseringsrekvisitet betonas mer eller mindre klart i HD:s domskäl till NJA 1947 s
647 och 1975 s 45. Även i NJA 1935 s 81 och 1942 s 473 framgår detta rekvisit om än
mindre klart.

Vad gäller osjälvständighetsrekvisitet betonas detta av HD i NJA 1947 s 647 och 1975 s 45
och ett motsvarande krav går även att finna i NJA 1982 s 244, 1935 s 81 och 1942 s 473.
Förhållandet att bolaget saknar självständigt verksamhetsföremål samt en - i förhållande till de
intressenter som kontrollerar bolaget – självständig förvaltning är ett ofta återkommande
rekvisit i doktrinen. Inte heller denna faktor tycks dock ensam kunna konstituera
ansvarsgenombrott.

Utöver de nu nämnda fordras även någon form av illojalt beteende hos aktieägarna.
Sammantaget skall ovanstående omständigheter framstå som klart illojala mot
fordringsägarna. Som exempel kan tas det fall då bolaget bildats huvudsakligen för att
möjliggöra för en eller flera personer att utestänga borgenärerna och samtidigt dra nytta av
bolagets handlingar.

Något som jag anser bör uppmärksammas är att graden av illojalitet tycks variera mellan fall
som rör inomobligatoriska respektive utomobligatoriska förhållanden. Enligt min mening kan
man finna en tendens åt att större skyldighet ställs på lojalt beteende vid utomobligatoriska
förhållanden än vid inomobligtoriska. En borgenär som lämnar kredit till ett aktiebolag med
kännedom om de förhållanden som skulle kunna konstituera ansvarsgenombrott, förlorar
enligt NJA 1992 s 375 möjligheten att få bifall till en talan om ansvarsgenombrott.
Borgenären måste alltså vara i god tro.

Motiveringen till en åtskillnad av dylikt slag bör enligt mig kunna vara att den som ämnar ingå
avtal med ett aktiebolag normalt har anledning att först kontrollera de ekonomiska
förhållandena i aktiebolaget. En sådan kontroll torde däremot inte vara något som normalt
kan krävas av en person som varken står eller ämnar stå i avtalsförhållande till bolaget (d v s
en, i förhållande till bolaget, tredje man). Jag frågar mig dock om det är befogat att lägga den
underlåtande en sådan kontroll till last? Underlåten kontroll skulle i sådana fall medföra att
den underlåtande parten inte kan åberopa aktiebolagets underkapitalisering eller andra
förhållanden67 som grund för ansvarsgenombrott, om dessa förhållanden skulle ha upptäckts
vid en kontroll av bolaget. (Jag återkommer till denna fråga i mitt avslutande analyskapitel
8.3.3).

                                                                
67 Ex osjälvständig förvaltning, avsaknad av eget affärsmässigt syfte etc.
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Frågan om ett eventuellt kontrollansvar berördes inte av HD, varken i NJA 1947 s. 647 eller
NJA 1975 s. 45. Vad gäller 1947 års rättsfall finner jag detta ganska naturligt, då man inte
bör kunna kräva av en person att han skall kontrollera de ekonomiska förhållandena i ett
aktiebolag, bara för att av honom ägd mark ligger i anslutning till mark som ägs av
aktiebolaget. I 1975 års fall finner jag situationen mer tveksam. Här hade borgenärerna
antagligen möjlighet, och kanske även anledning att kontrollera bolaget.68 Eftersom HD inte
ens berörde frågan i sina domskäl blir emellertid min slutsats att en underlåten kontroll trots
att en sådan måhända varit befogad, inte påverkade bedömningen av frågan om
ansvarsgenombrott.

Frågan om hur förutsättningarna för ansvarsgenombrott påverkas i de fall då ett bolags
borgenärer inte endast haft anledning att kontrollera förhållandena i bolaget, utan även rent
faktiskt känt till bolagets ekonomiska situation, var öppen fram t o m 1992. I NJA 1992 s.
375 tillmätte samtliga instanser borgenärens onda tro avgörande betydelse för bedömningen i
ansvarsgenombrottsfrågan. Utgången av fallet visar alltså på att en viss undersökningsplikt
kan krävas av fordringsägare vid inomobligatoriska förhållanden.

Kanske påverkades HD av betalningskommitténs69 lagförslag (bilaga 1) där det framgår att
skillnaden mellan inom- och utomobligatoriska situationer har uppmärksammats. I lagförslaget
görs nämligen ett särskilt undantag för aktieägare som försökt upplysa en avtalspart om
bolagets ekonomiska förhållanden. (Lagförslaget behandlas närmare i kapitel 6.4.3).

Det s k ”Hugin-fallet” uppmärksammar en kontroversiell fråga nämligen upplysningsplikt för
bestämmande aktörer inom ett bolag. Frågan är mycket intressant då en intresse- och
lojalitetskonflikt uppstår för den som måste lämna upplysningar om sitt bolag. En dylik plikt
ger även upphov till svåra gränsdragningar som: Hur långt skall denna plikt sträcka sig, vad är
tillåtet att hålla undan och vad måste yppas för motparten? Vad blir konsekvenserna för
ställföreträdare, bolaget, enskilda fordringsägare, samtliga fordringsägare och för samhället
om ansvarsgenombrotts-institutet det personliga ansvaret utvidgas på detta sätt? Frågorna är
många och stora vilket gör att HD nu har en svår men intressant nöt att knäcka. Kanske får vi
efter HD:s dom en enligt praxis uttrycklig upplysningsplikt i liknande fall.

Avslutningsvis skall tilläggas att i samtliga de rättsfall där ansvarsgenombrott ifrågasatts varit
fråga om en eller flera aktieägare med dominerande eller bestämmande inflytande i bolaget.

Majoritetens åsikt tycks även sammanfattningsvis vara att en sammanvägning av ett flertal
faktorer måste göras. Följaktligen är det inte tillräckligt att endast en av förutnämnda faktorer
kan påvisas. Ansvar synes förutsätta samverkan av åtminstone några av dessa faktorer i det
enskilda fallet.

                                                                
68 Heinefors, Aktieägares ansvar för aktiebolagets skulder, s 62-63
69 Betalningskommittén och dess lagförslag behandlas i kapitel 6.
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6 Utredningar angående ansvarsgenombrott

6.1 Betalningskommittén
I oktober 1984 tillsattes en kommitté med uppdrag att utreda frågor om betalningsansvar för
skulder i b l a aktiebolag. Kommitténs arbete resulterade i ett betänkande,
Ansvarsgenombrott m.m. (SOU 1987:59). Nedan ämnar jag redogöra för viktiga principer,
ståndpunkter och förslag som kan lyftas fram ur betänkandet.

6.2 Sakliga förutsättningar för ansvarsgenombrott

6.2.1 Lagförslag
Kommittén hade som riktmärke för sitt arbete att principen om aktieägarens frihet från
personligt ansvar skulle ha fortsatt giltighet men få genombrytas i vissa särskilt kvalificerade
fall då bolagsborgenärernas intressen åsidosatts. Vid bestämmandet av de sakliga
förutsättningarna för ansvarsgenombrott fann kommittén det för svårt att i lagtext detaljerat
beskriva de förutsättningar som bör föranleda ansvarsgenombrott. Istället föreslog kommittén
införandet av en generellt verkande regel.70 Den föreslagna regeln angav att
ansvarsgenombrott kan ske om en aktieägare begagnat sitt inflytande över bolaget på ett
gentemot borgenärerna otillbörligt sätt. Som komplement till regeln föreslogs en bestämmelse
om att ansvar inte skall inträda i annat fall än det då bolagets ekonomiska underlag varit
uppenbart otillräcklig i förhållande till dess verksamhets omfattning och art samt till
förutsebara risker. 71

6.2.2 Otillbörligt utnyttjande av inflytande
Underkapitalisering utgör en nödvändig men inte tillräcklig grund för ansvarsgenombrott enligt
kommitténs lagförslag. Det fordras utöver detta att aktieägaren begagnat sitt inflytande över
bolaget på ett mot borgenärerna otillbörlig sätt.

Av betänkandet framgår att underkapitalisering av ett aktiebolag i sig inte är att betrakta som
otillbörligt handlande som bör föranleda ansvarsgenombrott. Avgörande är istället de
bakomliggande förklaringarna till underkapitaliseringen. Orsaker som dåliga konjunkturer,
oturliga affärshändelser eller oskickligt företagande skall i regel inte vara skäl nog för att anse
borgenärerna otillbörligt behandlade. Däremot kan otillbörlighetskravet vara uppfyllt om det
föreligger ett planmässigt handlande för att minimera det för borgenärerna i händelse av
bolagets obestånd tillgängliga bolagskapitalet.72 Det kan handla om att man med flit hindrat
bolaget att bygga upp kapital, med syftet att borgenärerna inte skall få någonting vid en
eventuell konkurs.

                                                                
70 Lagförslag, se bilaga nr 1.
71 SOU 1987:59, s 12.
72 SOU 1987:59, s 13.
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6.2.3 Kausalitet
För att en aktieägare skall kunna dömas till ansvarsgenombrott måste det kunna konstateras
ett orsakssammanhang mellan aktieägarens handlande och bolagets oförmåga att betala sina
skulder. Aktieägaren behöver inte ha utövat sitt inflytande i kraft av någon viss storlek på
aktieinnehavet. Det krav som ställs är att denne rent faktiskt haft sådant inflytande över
verksamheten att hans agerande varit orsak till bolagets obestånd. Kravet på
orsakssammanhang för med sig att de aktieägare går fria som endast i ringa mån kunnat
påverka beslutsprocessen inom bolaget. Personer som förvärvat aktier i bolaget i
kapitalplaceringssyfte men inte befattat sig med dess verksamhet skall därmed undgå
ansvar.73

6.3 Ansvarskretsen
Regler om ansvarsgenombrott skall enligt kommittén ha sin huvudsakliga inriktning mot de
personer som har ett ägarintresse i bolaget. Ett problem som hör samman med detta är
emellertid att den verkliga makten över bolaget långt ifrån alltid ligger hos aktieägarna. En
regel som enbart utpekar aktieägarna som de ansvariga oberoende av vem som haft den
reella bestämmanderätten skulle vara inkonsekvent och orättvis. En lösning på problemet
vore att utvidga den s k ansvarskretsen till att även innefatta dem som haft ett bestämmande
inflytande över bolaget.74

Konsekvensen av en utvidgad regel av föreslaget vis är att bestämmelserna om
ansvarsgenombrott kan komma att tillämpas på dem som döljer ett aktieinnehav genom
anlitande av bulvan. Det finns många anledningar för en aktieägare att vilja dölja hela eller
delar av sitt aktieinnehav. Dessa skäl kan vara skattemässiga eller affärstaktiska. Det kan
också vara så att aktieägaren gentemot sina fordringsägare vill hemlighålla sitt aktieinnehav.
Andra skäl kan vara att aktieägaren på grund av jäv inte får rösta i en viss fråga eller att
aktiebolagslagens röstbegränsningsregler hindrar honom från att rösta för alla aktier.

Det finns ingen uttrycklig lagregel som förbjuder ägande av aktier genom bulvan. Problemet
är att i ett bulvanförhållande kan huvudmannen, som är den egentlige ägaren, ha lika stora
möjligheter att påverka bolagsbesluten som de aktieägare vilka öppet redovisar sitt
aktieinnehav. Möjligheten att ingripa mot huvudmannen med ansvarsgenombrott bör därför
rimligen inte få vara mindre än vad som gäller för de sistnämnda.

Att begagna regler om ansvarsgenombrott vid bulvanskap ställer dock upp svårigheter
eftersom det kan vara problematiskt att avslöja ett bulvanförhållande. Hur skall man hantera
de fall då misstanke finns om att en person, som uppträder som aktieägare och mot vilken en
ansvarstalan skulle vara meningslös, i själva verket innehar aktierna såsom bulvan för någon
annan men detta inte kan till fullo bevisas? 75

Kommittén menar att utgångspunkten bör vara att det för borgenärerna är av underordnad
betydelse om den, mot vilken de vill föra talan i själva verket är eller inte är aktieägare.

                                                                
73 Se vidare kapitel 6.3 Ansvarskretsen.
74 SOU 1987:59, s 14.
75 SOU 1987:57, s 105.
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Avgörande skall därmed vara att den som haft sådant inflytande på beslutsprocessen i
bolaget att han kunnat gynna sig själv på borgenärernas bekostnad, skall kunna ställas till
svars för detta. Detta resonemang visar vikten av att en regel om ansvarsgenombrott bör vara
utformad så att den kan träffa även personer som inte är, eller som inte kan överbevisas vara,
aktieägare men som ändå haft ett bestämmande inflytande över bolaget.76

Vidare skulle en utvidgad regel göra det möjligt att utkräva ansvar för dotterbolags skulder
inte endast av moderbolaget utan även av moderbolagets ägare och av systerbolag inom
samma koncern. Utöver detta skall även en kreditgivare som tillförskansat sig ett betydande
inflytande över verksamheten och sedan missbrukar sin ställning kunna träffas av regeln.77

6.4 Formella förutsättningar för ansvarsgenombrott

6.4.1 Konkurs
Så länge ett bolag själv förmår betala sina skulder saknar frågan om ansvarsgenombrott
intresse. Kommittén menar att starka skäl talar för att det som förutsättning för
ansvarsgenombrott bör uppställas ett krav på att bolaget har blivit försatt i konkurs.78

6.4.2 Talerätt
Vem skall då ha talerätt i ett ansvarsgenombrottsfall? Enligt kommittén skall talerätt i första
hand tillfalla konkursförvaltaren. Avstår denne från sin rätt bör möjligheten att väcka talan
övergå till borgenärerna. Oavsett vem som för talan bör allt som processen kan komma att
inbringa fördelas bland borgenärerna enligt de vanliga företrädelsereglerna.

6.4.3 Innebörden av en dom
Enligt kommitténs lagförslag ska en dom på ansvarsgenombrott i huvudsak innebära att
aktieägaren blir lika ansvarig som bolaget för alla skulder som bolaget självt inte kan infria.
Denna princip kan dock komma att leda till icke godtagbara resultat om den tillåts gälla
oinskränkt. Exempelvis är det orimlig att en person skulle få betalt av ägaren för en
kontraktsenlig fordran på bolaget, om vederbörande redan vid kontraktstillfället var helt på
det klara med att bolagets verksamhet var arrangerad på ett sådant sätt att utsikterna för
erhållande av betalning för fordringen var osäker. Som lösning på problemet föreslår
kommittén en särskild regel. Regeln innebär att en delägare inte behöver svara för
förpliktelser som uppkommit genom avtal med viss borgenär, om delägaren före avtalsslut
upplyst borgenären om bolagets ekonomiska förhållanden. Här har kommittén således
uppmärksammat och gjort viss åtskillnad mellan ansvar i inom- och utomobligatoriska
förhållanden. Den föreslagna lagtexten lyder enligt följande:

1 kap. 1 a §, 3 mom, ABL;

                                                                
76 SOU 1987:57, s 105.
77 Artikel i: Från Riksdag & Departement 1988:4, s 8.
78 SOU 1987:59, s 16
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”För förpliktelser på grund av avtal med viss borgenär inträder ej ansvar för
delägare, som gjort vad som på honom skäligen ankommit för att upplysa borgenären
om bolagets ekonomiska förhållanden.” 79

6.5 Resultatet av betänkandet
Betalningsansvarskommitténs betänkande gick ut på remiss och fick ett mycket blandat
mottagande av de olika remissinstanserna. Lagförslaget fick svidande kritik    bl a från
lagrådet som anförde dels att lagtextens utformning var alldeles för vag, dels att den endast
skulle komma att innebära ett osäkerhetsmoment.80 Rekvisiten ”otillbörligt” och ”uppenbart”
ansågs som mycket allmänt hållna och ha en utpräglad karaktär av värdeomdömen (se bilaga
1).81 Ordvalet gav enligt lagrådet utrymme för vitt skilda tolkningar alltefter tolkarens allmänna
attityd.82

Kritiken från lagrådet medförde att regeringen avstod från att lägga fram förslaget om
ansvarsgenombrott. Föredragande departementschefen ansåg dock kritiken som obefogad
och enligt henne borde frågan utredas vidare.83 Uppgiften att precisera  rekvisiten och
förbättra lagförslaget anförtroddes aktiebolagskommittén.84 Aktiebolagskommittén skulle ta
ställning till vilka olika företeelser som bör föranleda ansvarsgenombrott.

Kort härefter fick Sverige en ny borgerlig regering som återkallade kommitténs uppdrag.85

Regeringen motiverade detta med att ansvarsgenombrott endast förekommit i ett fåtal
speciella fall i svensk rättspraxis och att något behov av särskilda regler härom därmed ej
fanns.

1994 ansåg den då sittande regeringen att de finns starka skäl som talar för att det införs
regler om ansvarsgenombrott i lagstiftningen. Regeringen beslutade att ånyo ge
aktiebolagskommittén i uppdrag att lägga fram förslag till bestämmelser om
ansvarsgenombrott.86

                                                                
79 Bilaga nr 1, Kommitténs lagförslag, första stycket tredje meningen.
80 Prop 1990/91:198, lagrådet, s 7.
81 Lagförslag, se bilaga nr 1.
82 Prop 1990/91:198, lagrådet, s 6.
83 Prop 1990/91:198, s 7.
84 Ju 1990:08.
85 Återkallelsen skedde genom direktiv 1991:98
86 Dir 1994:143.
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7 Ansvarsgenombrott i utländsk rätt

7.1 Inledning
Även utomlands har domstolar i vissa fall hållit moderbolag ansvariga för dotterbolags
förpliktelser med stöd endast av avtalsrättsliga principer. I Tyskland talar man i dessa fall om
”Durchgriffshaftung” eller ”Haftungsdurchgriff”, i England om ”disregarding the legal entity”
eller om ”lifting the corporate veil” och i USA om ”piercing the corporate veil”.87 De engelska
termerna för ansvarsgenombrott är onekligen mer upplysande än den i Sverige valda
beteckningen som torde vara en direkt översättning från den tyska motsvarigheten.88

Ansvarsgenombrott innebär ju att en juridisk person så att säga ”lyfts åt sidan” på den
grunden att bolaget inte kan sägas vara självständigt nog för att helt på egen hand vara
subjekt för vissa skyldigheter. Istället får bolagets delägare svara för förpliktelser som
belastar bolaget. Detta föranleds av att det i praktiken är ägarna som anses ha drivit
verksamheten även i den juridiska personen, eftersom dessa försett den juridiska personen
med en så hög grad av osjälvständighet. Den slöja (eng. veil) som satts upp för att dölja de
verkliga förhållandena lyfts således åt sidan och de verkliga rörelseidkarna d v s ägarna
åläggs att jämte den juridiska personen svara för de skulder som uppkommit genom den
rörelse som drivits i den juridiska personens namn.

Då USA är det land som har mest utvecklad rättspraxis i detta avseende, ämnar jag i det
följande göra en beskrivning av ansvarsgenombrottsinstitutet inom till att börja med
amerikansk rätt för att sedan även i korthet redogöra för detsamma inom några utvalda
europeiska länder.

Även om frågor om ansvarsgenombott i andra länder främst berör koncernsammanhang
anser jag dessa ha relevans för uppsatsen eftersom viktiga paralleller kan dras mellan
förhållandet moderbolag/dotterbolag d v s en koncern och förhållandet aktieägare i form av
fysiska personer/bolag. I den vidare framställningen kommer jag att behandla de fakta som
framkommer vid min genomgång av den utländska koncernrätten som direkt applicerbara
även på förhållandet aktieägare i form av fysisk person och ett bolag. Detta beroende på att
ansvarsgenombrottsfrågor behandlas i stort sett uteslutande på koncernnivå i andra länder.

7.2 Amerikansk rätt

7.2.1 USA
Det finns stora likheter mellan den ansvarsgenombrottsteori som utvecklats i USA och den
som utvecklats i Sverige. Detta får anses som ganska naturligt då aktiebolagsrätten i de båda
länderna är uppbyggd enligt samma principer. Ansvarsgenombrottsteorin får dock anses som
mera utvecklad i USA.89

                                                                
87 Rodhe, Aktiebolagsrätt, s 225. Kedner & Roos, Aktiebolagslagen, s 16f.
88 Jfr Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s 80.
89 Moberg, Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, s 148.
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Fastlagda principer för i vilka fall amerikanska domstolar skall bifalla ett yrkande om
ansvarsgenombrott saknas i dagsläget, däremot har ett antal principer rörande
ansvarsgenombrott utvecklats i praxis. Amerikansk rätt har utvecklat en relativt heltäckande
teori om ansvarsgenombrott. Rättspraxis uppvisar en rik flora av fall som rör
ansvarsgenombrott och domstolarna har i vissa fall gått ganska långt för att ålägga en solvent
ägare betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

7.2.2 Viktiga principer och faktorer
Ett moderbolag, som äger alla aktierna i ett dotterbolag och använder dotterbolaget som ett
instrument för sin verksamhet och därmed missbrukar sitt inflytande över bolaget till skada för
fordringsägarna blir, både i och utom avtalsförhållanden, ansvarigt för dotterbolagets
förpliktelser. Detta tycks ha blivit en allmänt godkänd princip i USA och man talar i dessa fall
om ”disregarding the legal entity” eller ”lifting the corporate veil”.90 Missbruket kan bestå däri
att dotterbolaget från början utrustas med för sin verksamhet otillräckliga resurser eller att
moderbolaget medvetet gör dotterbolaget insolvent.

I amerikansk rätt är en grundläggande förutsättning för ansvarsgenombrott att det är fråga om
ett bolag som kontrolleras av en eller ett fåtal aktieägare.91 Några fall av ansvarsgenombrott
där aktierna varit spridda på ett stort antal aktieägare finns inte redovisade.

Liksom i nordisk rätt upprätthålls principen om att varje juridisk person svarar för sina
åtaganden. Undantag från denna princip kan dock komma i fråga om moder- och
dotterbolag är att betrakta som en enhet. När det gäller att avgöra om den juridiska personen
och dess ägare skall betraktas som en enhet talas i den amerikanska doktrinen om två
dominerande teorier, ” the enterprise theory” och ”the equitable theory”. Den förstnämnda
teorins huvudtes är att domstolarna bedömer om den formella juridiska åtskillnaden vad gäller
ekonomi, bolagsledning etc mellan bolaget och aktieägarna upprätthålls i praktiken. Enligt
”the equitable theory” däremot bedöms om bolaget och aktieägarna uppträtt mot tredje man
på ett sådant sätt att det skulle framstå som rimligt att tillerkänna bolaget självständig
rättssubjektivitet. Om bolaget och dess ägare enligt dessa teorier är att betrakta som en enhet
ålägger domstolarna i vissa fall aktieägarna ansvar för bolagets förpliktelser.92 Amerikansk
rätt har här som särskilt motiv för ansvarsgenombrott utvecklat argumentet att dotterbolaget
varit osjälvständigt till syfte och organisation (”alter ego”- doktrinen) och därmed anses ”vara
ett” med moderbolaget.93

Utöver osjälvständighet till syfte och organisation nämner doktrinen även andra argument som
kan statuera ansvarsgenombrott. I några amerikanska rättsfall har det ansetts vara en
förutsättning för ansvarsgenombrott att aktieägaren utövat en dominerande kontroll över det
ägda bolaget.94 Vidare skall denne ha utnyttjat sin kontroll (”control”) på ett klandervärt sätt
(”abuse”) genom ”fraud”, ”violation”, ”injustice” eller ”dishonesty” och dessutom skall

                                                                
90 Nial, Svensk Associationsrätt i huvuddrag, s 222.
91 SOU 1987:59, s 60.
92 Töllborg, Medinflytande och ansvarsgenombrott, Tidskrift for Rettsvitenskap, 1994, s 757.
93 Det 15.e Nordiske sjorettsseminar i Hirtshals, Norge, s 10-11.
94 Ex Lowendahl v. Baltimore & O.R. Co., 247 A.D. 147, 287 N.Y.S. 62 och Angelo Tomasso Inc. v. Armor
Constructing & Paving Inc., 187 Conn. 544, 447 A. 2d 406.
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kausalitet föreligga mellan den situation som utlöser ansvaret och kontrollmissbruket (det skall
utgöra en ”proximate cause”). Dessa tre kriterier ”control”, ”abuse” och ”proximate cause”
utgör ett trestegs test som med hänvisning till rättsfallet Fisser v. International Bank95 kallas
”the Fisser test”. För att man med tillämpning av ”alter ego” - doktrinen skall kunna verkställa
ett ansvarsgenombrott måste samtliga kriterier vara uppfyllda.

Förutom dominans och kontroll krävs alltså även ett illojalt eller orättfärdigt handlande. Jag
skall här nämna några centrala faktorer som kan tänkas uppfylla kravet på missbruk enligt
amerikansk rätt:

       • Underkapitalisering

Aktiekapitalet i de flesta amerikanska bolag är ofta förhållandevis lågt. Det kan variera mellan
500 och 1000 dollar. Även om bolaget tillförts det lagstadgade minimikapitalet kan det i vissa
fall anses orättfärdigt att driva ett bolag med ett alltför litet aktiekapital.
Aktieägare är bl a inte berättigade till ansvarsfrihet då de medvetet skapat ett
underkapitaliserat bolag för att undgå personligt ansvar.96 Underkapitaliseringen är här en
faktor som tas med i domstolens bedömning av huruvida orättfärdigt handlande varit för
handen.97

       • Dränering av dotterbolagets tillgångar.98

Detta kriterium som här i första hand är avsett att tillämpas i förhållandet moder/ dotterbolag
kan enligt mig mycket väl jämföras med det fall då en eller flera aktieägare dränerar ett ägt
bolag.

       • Koncerninterna transaktioner

Exempel på detta är bolag vars enda syfte varit att förse aktieägarna med tjänster eller
produkter. Ägarna utnyttjar alltså bolaget enbart i egennyttigt syfte. Om det anförda medför
att bolaget inte kan betala sina egna borgenärer kan det leda till ansvarsgenombrott.99

För att ansvarsgenombrott skall kunna ske krävs slutligen att borgenären kan påvisa att han
lidit en förlust eller skada som är orsakad av aktieägarnas dominans eller kontroll, i
kombination med orättfärdigt handlande av aktieägarna.100

                                                                
95 Fisser v. International Bank, 282 F. 2d 34. I rättsfallet ansågs de tre ovan beskrivna kriterierna inte vara
uppfyllda.
96 Amfac Mechanical Supply Co. V. Federer, 645 P. 2d 73, s 81. (1982)
97 Brocker & Grapatin, Ansvarsgenombrott, s 69.
98 Northern Illinois Gas Co. V. Total Energy Leasing Corp. 502 F. Supp. 412, s 419. (1982)
99 Henderson v. Rounds & Porter Lumber Co., 99 F. Supp. 376. (1951)
100 Lowendahl v. Baltimore & O.R. Co., A.D. 144, 158, 287. (1936)
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7.3 Europa

7.3.1 EU
Sveriges inträde i den Europeiska Unionen har medfört flertalet
harmoniseringsåtgärder inom ett stort antal centrala rättsområden. Någon speciell lagstiftning
beträffande ansvargenombrott finns emellertid inte inom EU. Frågan diskuteras dock och i
det följande vill jag i korthet belysa frågeställningen utifrån rådande förhållanden inom två av
de kanske ”viktigaste” EU-staterna Tyskland och England. Att jag valt just tysk och engelsk
rätt har sin grund i att då man i svensk doktrin behandlar ansvarsgenombrottsfrågor i utländsk
rätt näst intill alltid refererar till i första hand tysk och engelsk rätt. Tyskland anses dessutom
vara det land i världen som har kommit längst i strävan efter att reglera komplicerade
ansvarsfrågor inom associationsrätten.101

7.3.2 Tyskland
Tysk rätt erkänner två typer av aktiebolagsformer, Aktiengesellschaft (AG) och Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (GmbH). För båda dessa bolagsformer gäller som huvudregel att
ägaransvaret är begränsat.

Beträffande GmbH gäller principen om personlig ansvarsfrihet även för moderbolag i
förhållande till helägt dotterbolag. I undantagsfall har dock tyska domstolar dömt till
ansvarsgenombrott.102 Några klara principer för domstolarnas resonemang i dessa fall är
ganska svårfunna. Genom praxis kan dock utrönas att domstolarna varit tämligen restriktiva
och utgått från att ansvarsgenombrott främst kan accepteras i fall där aktiebolagsformen
missbrukats i syfte att skada borgenärerna. Exempel på missbruk som lett till
ansvarsgenombrott är att ägaren, i syfte att låta borgenärerna stå för bolagets förluster,
antingen ”dränerar” bolaget på pengar eller från början utrustar det med otillräckligt kapital. I
GmbH-lagen finns en nyligen antagen regel om att bolagsmans fordran för lån till bolaget inte
får göras gällande i bolagets konkurs, om bolaget redan vid tidpunkten för lånet var i ett
finansiellt läge att ett externt lån inte skulle kunnat fås på marknadsmässiga villkor eller att
lånemedlen istället borde ha tillförts bolaget i form av kapitaltillskott.103

Beträffande ansvaret för ett AG:s skulder är reglerna ungefär de samma som för GmbH. En
viktig skillnad är emellertid att i de fall ett AG är moderbolag till ett annat AG eller GmbH,
svarar moderbolaget under vissa förutsättningar för dotterbolagets förpliktelser. En sådan
förutsättning är för handen då moderbolaget genom dominerande inflytande orsakar
dotterbolaget förlust. Så är även fallet då dotterbolaget gått samman med moderbolaget. Har
bolagen ingått ett s k kontroll- och vinstöverföringsavtal har moderbolaget ett långtgående
indirekt ansvar. Ansvaret innebär att moderbolaget har en skyldighet att varje år täcka en

                                                                
101 Moberg, Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, s 128.
102 Se t ex BGHZ 20, 4, BGHZ 10, 240, RGZ 144, 68 och RG 5/5 1932.
103 Schultén, Moderbolags ansvar för dotterbolags förpliktelser, s 101-102.
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eventuell årsförlust som uppstått i dotterbolaget och som inte kan täckas av fritt eget kapital i
detta. Här är det alltså fråga om ett indirekt ansvar med ansvargenombrottskaraktär.104

Genom att moderbolaget hela tiden måste tillse att dotterbolaget inte visar på förlust erhåller
dotterbolagets borgenärer ett indirekt skydd.105

Föreligger inget avtal är moderbolaget skyldigt att kompensera dotterbolaget för ekonomisk
förlust som inträffat på grund av moderbolagets ofördelaktiga direktiv till dotterbolaget.106

Den tyska rätten utgår ifrån det traditionella ansvaret mellan moder/ dotterbolag och
modifierar detta till fördel för dotterbolagets borgenärer då moderbolagets möjlighet att styra
dottern ökar. Utökad integration leder härmed även till utökat ansvar.107

Tysk lagstiftning visar klart på sambandet mellan styrning och ansvar. Rubbas balansen på det
sättet att moderbolaget får rätt att styra dotterbolaget i eget intresse måste balansen
återställas. I den tyska aktiebolagslagen har problemet lösts genom att reglerna om begränsat
ansvar för moderbolag har ändrats så att ansvar kan inträda i de ovan beskrivna
situationerna.

7.3.3 England
Huvudregeln i England är att aktiebolag är ett självständigt rättssubjekt. Aktieägarna har inget
personligt ansvar för bolagets skulder och bolaget har full rättskapacitet i förhållande till dess
ägare. I det viktiga rättsfallet Salomon v. Salomon & Co Ltd108 fastslogs principen att ett
aktiebolag är ett självständigt rättssubjekt även om det domineras helt av en enda ägare.
Omständigheterna i fallet var i korthet följande. Salomon hade under flera år bedrivit en sko
och läderaffär. 1897 bestämde han sig för att börja driva rörelsen i aktiebolagsform och
bildade ett bolag i vilket han själv blev ägare till så gott som samtliga aktier. Några år efter
bolagets bildande råkade det i ekonomiska svårigheter och försattes i likvidation.109

Tillgångarna i bolaget räckte till att betala Salomon, men de oprioriterade borgenärerna
lämnades lottlösa. Dessa instämde Salomon personligen och krävde att han skulle betala
bolagets skulder. Borgenärernas talan vann framgång i underinstanserna men i Englands
högsta domstol, House of Lords, blev utgången den motsatta. Domstolen motiverade sitt
ställningstagande med att bolaget juridiskt sett var en från ägaren skild person. Även om
verksamheten efter bolagsbildningen fortgått på samma sätt som tidigare med samma ledning
och vinstfördelning, var bolaget självständigt i förhållande till sin ägare. Det framhölls vidare
att aktietecknarens avsikter vid bildandet är helt ovidkommande när det gäller att avgöra
bolagets rättigheter och skyldigheter. En domare framförde att han ansåg resultatet i fallet bli
felaktigt enär ägaren tillgodosågs före de oprivilegierade fordringsägarna. Han menade dock
att lagens konstruktion inte möjliggjorde någon annan lösning.

                                                                
104 Brocker & Grapatin, Ansvarsgenombrott, s 81.
105 § 302 AktG.
106 SOU 1987:59, s 67.
107 SOU 1987:59, s 60
108 Salomon v. Salomon & Co Ltd, A.C. 22; 66 L.j. Ch. 35; 75 L.T. 426; 13 T.L.R, 1897.
109 Brocker, och Grapatin, Ansvarsgenombrott, s 79.
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Det har hävdats att Salomondomen uppbyggt en nästan ogenomtränglig mur mellan ägare och
bolaget och lett till att regeln om varje bolags självständiga ställning upprätthålls med stor
konsekvens i engelsk rätt.110 Trots att fallet avgjordes redan 1897 uppfattas principen som
vägledande och som ett hinder mot att tillåta ansvarsgenombrott annat än i mycket begränsad
omfattning. I några enstaka avgöranden har domstolarna emellertid brutit med denna princip
och dömt till ansvarsgenombrott.111 Det har mestadels rört sig om fall där klart otillbörliga
förfaranden från aktieägarens sida kunnat påvisas.

Det absolut viktigaste undantaget från den s k Salomondoktrinen är en bestämmelse i
Companies Act 1948. Här stadgas att aktieägare blir ansvarig gentemot bolagets borgenärer
om det vid bolagets konkurs kan visas att han genom sin kontroll över bolagets verksamhet
medverkat till att bolaget handlat svikligt eller bedrägligt gentemot borgenärerna. Det som kan
frånvinnas en aktieägare med stöd av denna paragraf tillfaller konkursboet och kommer
därigenom övriga borgenärer till godo.112

Underkapitalisering tycks inte vara en faktor som uppmärksammats särskilt i engelsk rätt. I
domstolspraxis har detta betecknats som en ”signifikant omständighet” men inte tillerkänts
avgörande betydelse.113

7.3.4 Sammanfattning av kapitlet utländsk rätt
I länder som Sverige och USA har ansvarsgenombrott utvecklats genom praxis och
ansvarsgenombrott är en undantagsregel som domstolar använder i de fall då bolag agerat på
ett sätt som inte är förenligt med aktiebolagsrättsliga principer. I amerikansk liksom svensk
rätt är huvudregeln att frihet från personligt ansvar för bolagets förpliktelser gäller. Genom en
rikhaltig rättspraxis har dock principer om piercing the corporate veil vuxit fram i den
amerikanska rätten. Dessa principer som gör sig gällande härvidlag är t ex om bolaget varit
osjälvständigt till syfte och organisation. Andra omständigheter av betydelse är om
bolagskonstruktionen använts på ett otillbörligt sätt och därmed åsamkat bolagsborgenärerna
skada.

I tysk rätt kan moderbolag under vissa förutsättningar åläggas att ansvara för dotterbolags
skulder. Ansvaret kan aktualiseras dels direkt med stöd av lag och dels genom s k
Haftungsdurchgriff. Med det senare menas de fall då bolagets ägare ålagts ansvar för
bolagets skulder utan stöd i lag.

I England följs den s k Salomondoktrinen tämligen strikt. Salomondomen har ställt upp en
nästan ogenomtränglig mur mellan ägare och bolaget och lett till att regeln om varje bolags
självständiga ställning upprätthålls med stor konsekvens i engelsk rätt. 114 Domstolarna är
mycket försiktiga med att frångå principen om personlig ansvarsfrihet. Vid ett fåtal tillfällen

                                                                
110 SOU 1987:59, S 64.
111 Se t ex Gilford Motor Co. V. Horne, Ch. 935, C.A, 1933. Jones v. Lipman, 1 W.L.R 832, 1962.
112 Gower, L C B, Principles of Modern Company Law, s 116.
113 SOU 1987:59, s 65.
114 SOU 1987:59, S 64.
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har emellertid avsteg gjorts. Det har då varit fråga om fall där aktiebolagsformen utnyttjats på
ett klart otillbörligt sätt.
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8 Bör institutet ansvarsgenombrott lagregleras i svensk rätt?

8.1 Närmare diskussion och analys
I det här kapitlet ämnar jag närmare diskutera och analysera de fakta som framkommit i min
genomgång av rättspraxis, doktrin, utredningar och utländsk rätt. I kapitlet tar jag först och
främst upp frågor och värderingar rörande de principer som enligt mig är att anse som viktiga
vid en bedömning av om ansvarsgenombrott är möjligt eller ej. I samband härmed behandlas
frågan om en lagreglering på området är önskvärd och i så fall hur denna skall utformas.
Avslutningsvis kommer jag i kapitel 9 att redogöra för min ståndpunkt vad gäller
ansvarsgenombrottsfrågan och dess behandling i Sverige.

8.2 Frågor och värderingar kring principerna för ansvarsgenombrott

8.2.1 Objektiva kriterier
Det är tveksamt om man kan tala om någon allmän princip för ansvarsgenombrott i svensk
rätt. Även om praxis på området ger viss vägledning är rättsläget mycket oklart och
osäkerheten om vad som egentligen gäller är påtaglig.

Lagstiftning på området skulle möjligen kunna skingra osäkerheten. Formuleringen av sådan
lagtext vållar emellertid inte obetydliga problem. Vid en grundlig analys av den rättspraxis
som finns får åtminstone jag intrycket av att HD baserat sina domar snarare på en helhetsbild
av förhållandena i det enskilda fallet än på vissa objektiva kriterier. Detta intryck till trots har
jag lagt tämligen stor vikt vid presentation av just några sådana objektiva kriterier:
Underkapitalisering, osjälvständig förvaltning och frånvaro av eget intresse.

Genomgripande är att dessa objektiva kriterier måste utrönas och vägas ihop till en
helhetsbild. För mig framstår det som om HD hyser rädsla för att de, genom att en gång för
alla fastslå viktiga principer, skall binda sig och skriva fast sig. Denna otydlighet medför ett
darrigt rättsläge. I vissa fall tycks dessa kriterier tillmätas sådan tyngd att huvudregeln i ABL
kan skjutas åt sidan emedan i andra fall vikten av den personliga ansvarsfriheten och
upprätthållandet av densamma betonas starkt. Ovissheten angående hur starka skälen skall
vara för att man skall kunna bortse från lagen väcker osäkerhet.

Som exempel kan nämnas Underkapitalisering vilket är ett av de kriterier som ständigt
återkommer i HD:s domskäl. HD definierar underkapitaliseringskriteriet som uppfyllt då ett
bolag drivits med tillgångar som uppenbart varit en företagsekonomisk otillräcklig bas för de
risker och förpliktelser som verksamheten kunnat antagas medföra. 115 Vid en närmare analys
av de rättsfall som varit föremål för HD:s bedömning i ansvargenombrottsfrågor framstår
detta kriterium som något av en täckmantel. Bakom denna mantel tycker jag mig kunna visa
på att HD gör en moralisk bedömning där de tar ställning till parternas moraliska
ställningstagande. Kanske är de så att HD funnit ett företag drivas med dåligt syfte och under
omoraliska affärsförhållanden men väljer att benämna bevisfaktum som underkapitalisering
eller osjälvständigt syfte. Att uttrycka sig i termer som ”för bräcklig affärsmoral” och

                                                                
115 Jfr NJA 1982 s. 244, s 259.
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”omoraliskt handhavande av bolaget” tycks ej vara tillräckligt vedertaget. Överhuvudtaget
verkar det som att HD vill avhålla sig från att göra tydliga värdeomdömen och därmed hellre
använder sig av etiketter med mer objektiv klang.

I länder utanför norden tycks domstolarna inte vara lika averta mot att använda sig av
värdeomdömen som i Sverige. Exempel på detta är USA där ”The Equitable theory”
tillämpas vilken är en teori som går ut just på att billighets/rimlighets bedömningar skall göras.
Enligt mig verkar det som om utländska domstolar inte är så bundna vid fasta principer utan
vågar lägga större vikt på teorier och värdebedömningar och därmed göra en ”vidare”
bedömning.

Ovanstående visar ett typiskt exempel på skillnader i rättspolitiskt tänkande. I Sverige anses
fasta lagregler viktiga för säkerställande av rättssäkerheten. Vi lämnar inte gärna stort
utrymme för domstolarnas egen bedömning då detta anses stipulera en risk för godtycklighet.
I länder som exempelvis USA och England där ”common law”- systemet tillämpas ges
domstolarna överlag mer frihet till att ta ställning i olika fall med stöd av tidigare rättspraxis.
Jag kan inte ge något svar på frågan om vilket av dessa system som är att föredra då man
kan se fördelar och nackdelar med båda två. Vad som dock kan vara värt att påpeka är vad
som framkommer vid en internationell jämförelse med främst andra europeiska länder. Inom
EU och EG-rätten finns som känt fördrag (ex. Amsterdamfördraget) vilka kan sägas utgöra
EU:s lagtext. Förutom fördragen finns även direktiv och förordningar mm. Vid bedömningar i
EG-domstolen ges domstolen stort utrymme för egen bedömning vad gäller eventuella
fördragsbrott (= lagbrott) och vid dessa bedömningar tillmäts tidigare EG-domstolspraxis
mycket stor vikt. Genom att Sverige ratificerat EG-fördragen och blivit medlem av den
Europeiska Unionen är vi nu del av ett rättssystem som godkänner en domstol med stort
utrymme för egen bedömning och i vars bedömning tidigare rättspraxis ofta spelar en
avgörande roll. Om detta visar på att den svenska rättspolitiska uppfattningen till viss del
ändrats eller om det endast beror på oförmåga att påverka inom EU är dock en öppen fråga.
Klart är emellertid att frågan om vi skall hålla oss till vår traditionella svenska rättspolitiska
uppfattning eller öppna oss mer för den uppfattning som till stor del råder inom EU och även
inom den anglo-amerikanska rätten är mycket politiskt laddad.

Även om skillnader i rättspolitisk uppfattning gör sig gällande anser jag det tydligt framgå av
min jämförelse mellan svensk och utländsk rätt att de grundförutsättningar som tillmäts vikt
vid bedömning i ansvarsgenombrottsfrågor är i stort sett de samma i olika länder. I samtliga
länder tycks hög grad av kontroll och möjlighet för aktieägarna att styra bolaget i eget
intresse vara förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ansvarsgenombrott skall kunna
aktualiseras. Förutom dominans och kontroll krävs naturligtvis också ett missbruk av
desamma. Det är vid en genomgång av vilka faktorer som kan tänkas uppfylla grundkravet
på missbruk som eventuella skillnader kan göra sig gällande. Som exempel kan återigen
underkapitaliseringskriteriet tas. Både enligt svensk-, tysk- och amerikansk rätt utgör
underkapitalisering av ett bolag en mycket central faktor vid bedömningen i
ansvarsgenombrottsfrågor. Underkapitaliserings-kriteriet är den mest frekvent återkommande
faktorn som givits stor vikt av HD i samtliga svenska ansvarsgenombrottsfall. Av engelsk rätt
framgår emellertid att kriteriet knappt uppmärksammats. I praxis har underkapitaliseringen
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betecknats som en ”signifikant omständighet” men aldrig tillerkänts någon avgörande
betydelse.

Ytterligare en faktor som kan uppfylla grundkravet på missbruk är när det kan påvisas att
aktieägarna utnyttjar bolaget i egennyttigt syfte. Bolaget anses då avsakna ett eget
självständigt syfte vilket medför att bolaget ses som osjälvständigt i förhållande till delägarna.
Som exempel kan nämnas koncerninterna transaktioner där ett bolag upprättats enbart i syfte
att tillhandahålla sin/sina aktieägare (i koncernsammanhang moderbolaget) med tjänster eller
produkter. Denna faktor framstår som mycket relevant vid bedömningen av om
ansvarsgenombrott är möjligt. I alla undersökta länder betonas vikten av att
osjälvständighetskriteriet måste vara uppfyllt för att ansvarsgenombrott skall kunna utdömas.

Avslutningsvis bör nämnas en gemensam faktor som alltid måste vara uppfylld oavsett i vilket
land bedömningen skall göras, nämligen att kausalitet skall kunna påvisas mellan
borgenärernas förlust eller skada och aktieägarnas missbruk av dominans eller kontroll.

Enligt min mening tycks England vara det land, av dem som ingått i min jämförelse, där det är
svårast att få domstolarna att döma till ansvarsgenombrott. Jag anser att principen om
bolagets självständiga ställning upprätthålls med mer konsekvens i England än i något av de
andra länderna. Engelsk rätt ställer upp mycket höga krav på otillbörligt förfarande från
aktieägarnas sida för att dessa skall kunna åläggas betalningsansvar. Det måste klart kunna
påvisas att aktieägarna genom sin kontroll över bolaget medverkat till att bolaget handlat
svikligt eller bedrägligt gentemot borgenärerna. Tyskland tycks å andra sidan vara det land
där man är mest villig att ingripa med ansvarsgenombrott och även det land där man kommit
längst i strävan efter att reglera ansvarsfrågor av liknande slag.

8.2.2 Illojalitet
För att nu lämna min internationella jämförelse och istället återknyta till svensk rätt och den
diskussion jag förde om objektiva kriterier i början av kapitlet, vill jag gå över på att
diskutera en annan aspekt som jag försökt understryka i uppsatsen, nämligen illojalitet. För
mig framstår det som om de till synes alternativa bedömningsgrunderna underkapitalisering,
osjälvständig förvaltning, frånvaro av eget intresse och illojalitet vore besläktade då de
objektiva kriterierna utgör följder av aktieägarnas illojala syfte bakom bolagiseringen av
verksamheten.116 Med illojalitet som kriterium för bedömning av förutsättningarna för
ansvarsgenombrott uppstår dock problem. Hur formulerar man i lagtext vad denna
illojalitetsbedömning skall grundas på, utan att lagrummet får alltför mycket karaktär av en
generalklausul?

Betalningsansvarskommittén försökte lösa problemet genom att i sitt förslag till lagtext (se
bilaga 1) uppställa dels ett objektivt kriterium (underkapitalisering) och dels ett allmänt
otillbörlighetsrekvisit som förutsättningar för det föreslagna lagrummets tillämpning. Som
nämnts i avsnitt 6.5 fick detta förslag kritik från bl a lagrådet. Lagrådet grundade sin kritik på
att bestämmelsen i deras tycke var oklar och hade en alltför utpräglad karaktär av
värdeomdömen vilket skulle leda till betydande osäkerhet om gällande rättsläge. Det

                                                                
116 Se framför allt avsnitt 5.3 ”Analys av praxisavsnittet”.
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allmänna otillbörlighetsrekvisitet fick utstå den hårdaste kritiken då det ansågs inbjuda till vitt
skilda tolkningar alltefter tolkarens allmänna attityd.117

Vid min genomgång av ansvarsgenombrottsbetänkandet (SOU 1987:59) förvånades jag över
det faktum att det inte någonstans nämnts eller uppmärksammats att rekvisitet ”otillbörligt”
faktiskt redan använts i annan svensk lagstiftning. Ett exempel på detta är
marknadsföringslagens fjärde paragraf som anger att; marknadsföring skall stämma
överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter
eller näringsidkare (MFL 4 § 1 st). Att denna generalklausul och dess formulering aldrig
nämndes av aktiebolagskommittén som försvar för den lagtext som de förespråkade är
förvånande och det faktum att marknadsföringslagens 4:e paragraf överhuvudtaget inte
uppmärksammas under hela ansvarsgenombrottsutredningen är
t o m anmärkningsvärt. En jämförande diskussion med belysande av motiveringen till varför
man valt att väja för otillbörlighetsrekvisitet i just ansvarsgenombrottsfallet hade varit
önskvärd.

I ett försök att finna en motivering på egen hand fann jag att de sanktioner som påbjuds enligt
marknadsföringslagens generalklausul är förbud, i regel vid vite, mot att fortsätta eller
upprepa en otillbörlig åtgärd. Klausulen är således svagt sanktionerad såtillvida att själva den
grundläggande överträdelsen inte kan mötas av någon direktverkande lagstadgad sanktion.
Detta har delvis sin förklaring i den brist på precision i avgränsning som kännetecknar en
rättregel av generalklausulskaraktär.118 Vid dömande till ansvarsgenombrott kan följden bli att
aktieägarna åläggs betala betydande belopp till bolagets borgenärer. Motviljan till att stifta
ytterligare en tämligen tandlös generalklasul och dessutom göra detta i ett lagrum som skall
reglera situationer där en fällnade dom kan bli mycket kännbar för förlorande part kan enligt
mig eventuellt vara en möjlig motivering till ovanstående fråga.

En lagtext som uteslutande uppställer objektiva kriterier som förutsättningar för
ansvarsgenombrott vore ett alternativ till den av betalningsansvarskommittén föreslagna
lagtexten. Problemen kvarstår dock ändå då även en sådan lagtext till slut skulle få falla
tillbaka på domstolarnas värderingar. Betalningsansvarskommitténs lagförslag innehåller
formuleringar som ”uppenbart otillräckliga” och ”otillräckliga” ekonomiska underlag, var går
gränsen mellan dessa? Samtidigt som ”uppenbart otillräckligt kapitalunderlag” sannolikt är det
närmaste vi kan komma ett objektivt kriterium, blir bedömningen onekligen beroende av
vilken verksamhet bolaget bedriver och i sista hand beroende av domstolens värdering.

8.3 Lagregel eller ej?

8.3.1 Nackdelar och fördelar med en generalklausul
Svårigheten med en lagregel ligger i att göra en rimlig avvägning mellan behovet av effektiva
åtgärder mot illojal företagsamhet och risken för en uppluckring av aktiebolagens
övergripande regel om personlig ansvarsfrihet. En lagregel är naturligtvis att förknippa med
både fördelar och nackdelar och det är tydligt att en generalklausul kan medföra problem i

                                                                
117 prop 1990/91:198, lagrådet s 7.
118Bernitz, Karnell, Pehrson, Saandgren, Immaterialrätt, s 189.
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form av rättosäkerhet osv. Nedan ämnar jag diskutera vilka konsekvenser dessa problem
kan resultera i och vilka skäl som talar för respektive emot ett eventuellt lagstadgande.

För att börja med fördelar så bör en lagregel innebära en precisering av förutsättningarna för
ansvarsgenombrott. Detta innebär i sin tur att en enhetlig rättstillämpning underlättas och ger
därmed ökad grad av förutsebarhet. Betalningsansvarskommittén uttalar att generalklausulen
bara skall ses som en säkerhetsventil vilken skall kunna användas i exceptionella fall och de
tror att den nya generalklausulen främst kan hjälpa de borgenärer som inte har möjlighet att
välja affärspartner och som inte kan göra finansiella bedömningar.119 Enligt kommittén är ett
lagfästande av ansvarsgenombrott huvudsakligen ägnat för att motverka missbruk av
aktiebolagsformen och att skydda borgenärernas ställning. Ovanstående visar enligt
kommittén på att det finns starka skäl som talar för att det föreligger ett behov av att
precisera och lagfästa förutsättningarna för ansvarsgenombrott.

Problemet är att en lagregel skulle troligen bli av generalklausulskaraktär. Formuleringen av
denna generalklausul är omstridd och osäker. Risken finns att paragrafen blir alltför
svepande, svårtillämpbar och leder till rättsosäkerhet. Då kommittén lade fram sitt förslag om
att införa en generell regel om ansvarsgenombrott reserverade sig tre ledamöter mot
förslaget.120 Bland annat pekade de på de rättssäkerhetsrisker som kan följa med sådana
”gummiparagrafer”. Ännu hårdare kritik framfördes av Ulf Lignell, bankdirektör, Per Ossmer,
förbundsjurist, och Sten Siljeström, direktör. De skriver att generalklausulen präglas av en
vaghet som kan vara till men för en sunt fungerande företagsamhet och att delar av förslaget
leder till en icke godtagbar rättsosäkerhet.121

Det framkommer i SOU 1987:59 att borgenärer vars fordringar uppkommit i
utomobligatoriska förhållanden anses ha ett större behov av skydd för sina anspråk än de
fordringsägare som genom avtal kan gardera sig mot förluster. Ett sådant ökat skydd skulle
enligt betalningsansvarskommittén kunna uppnås genom införandet av regler om
ansvarsgenombrott.122 Det skydd som skulle kunna uppnås genom regler om
ansvargenombrott anser jag emellertid kunna bli ganska slumpartat till sin verkan. Skyddet
skulle ju vara helt beroende av ägarnas betalningsförmåga, då bolagets egna resurser inte
förslår. Det blir således inte någon ökad rättvisa mellan de drabbade borgenärerna. Om man
av rättspolitiska skäl vill åstadkomma en allmännare säkerhet för skadelidande i
utomkontraktuella förhållanden, finns åtgärder som är mer ändmålsenliga. Dessa skulle
exempelvis kunna bestå i föreskrifter -för näringsidkare- om ställande av säkerhet eller i
regler om skadeförsäkring o s v. Motiveringen att införandet av regler om ansvarsgenombrott
skulle medföra att ökad rättvisa mellan borgenärerna kan uppnås anser jag således inte vara
god.

8.3.2 Negativa effekter på näringslivet
Ett vägande motiv för att skilja på aktiebolaget och dess ägares ansvar är helt enkelt att
skapa möjlighet att göra goda affärer utan risk att förlora mer än kapitalinsatsen. Denna typ

                                                                
119 Prop. 1990/91:198, s 6.
120 De tre ledamöterna var Joakim Ollén, Bengt Harding Olson och Karl Anders Petersson.
121 Artikel i: Från Riksdag & Departement, 1988:4, s 8.
122 SOU 1987:59, s 95.
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av möjlighet stimulerar till utveckling av nya företag. Ansvarsfriheten kan alltså ses som en
förutsättning för dynamik i näringslivet. En begränsning av denna frihet kan resultera i att
riskvilligt kapital stannar kvar i begränsade ägarkretsar och därmed hindrar en
samhällsekonomiskt rationell fördelning av riskvilligt kapital. 123 Aktieägarens ekonomiska
engagemang blir med en dylik regel betydligt mera påfrestande än att endast investera ett
avgränsat och från början känt belopp. De diskuterade ansvarsreglerna skulle alltså medföra
att den traditionella möjligheten att anvisa visst bestämt kapital för risktagande försvinner till
förmån för regeln att man har ansvar med hela sin förmögenhet.

8.3.3 Avslutande synpunkter
Efter en genomgång av doktrin och praxis kan man slå fast att den aktiebolagsrättsliga
grundprincipen om frihet från personligt ansvar upprätthålls med stor skärpa i Sverige. Avsteg
från principen har gjorts endast i undantagsfall.

De svenska borgenärsskyddsreglerna har emellertid i många fall visat sig vara otillräckliga.
Borgenärerna kan inte alltid erbjudas ett tillräckligt skydd mot klart illojala och otillbörliga
förfaranden där aktiebolagsformen utnyttjats. Det är bl a omdiskuterat om det kan ses som
rimligt att man enbart genom att bilda ett bolag i aktiebolagsform skall kunna göra sig fri från
personligt ansvar.124 Aktiebolagskapitalet i bolagen ligger ibland endast på 100 000 kr och
erbjuder därmed borgenärerna ett mycket blygsamt skydd.

Som argument emot att reglerna erbjuder otillräckligt skydd kan hävdas att alla som ger sig in
i ett avtalsförhållande får ta på eget ansvar att undersöka eventuella konsekvenser härav. Den
som underlåter att bedöma ett bolags soliditet får själv bära risken av denna oaktsamhet.
Leverantörer och avtalsparter kan dessutom skaffa sig kompletterande säkerheter i form av
garantier eller borgen. Dessa argument anser jag emellertid framstå som ohållbara. Vad gäller
relationen företag som kreditgivare till ett annat företag kan ovanstående argument anses
motiverade. I relationen privatperson och företag är dock alternativen orealistiska. Större
kreditgivare som banker o s v har helt andra förutsättningar vad gäller möjligheten att gör
finansiella bedömningar och att skaffa sig olika typer av säkerheter. Här uppkommer enligt
mig en orättvis situation där starkare parter (banker osv) åtnjuter bättre möjligheter till skydd
än svagare parter (privatpersoner).

I NJA 1992 s. 375 togs frågan om kontrollansvar upp och TR uttalade att på mindre
kreditgivare bör ej ställas lika höga krav vad gäller god tro som på större kreditgivare som
exempelvis banker.125 Vid en bedömning enligt ovan måste således åtskillnad göras mellan
olika starka parter om rättvisa skall uppnås

Frågan är om en lagregel om ansvarsgenombrott skulle innebära en realistisk lösning på
ovanstående problem? Argument finns som tidigare påpekats såväl för som emot en
lagregel.126 Jag anser att lämpligheten med en lagfäst regel om ansvarsgenombrott framstår

                                                                
123 Anjou, Balans nr 6, 1978, Om moderbolags ansvar för dotterbolags förpliktelser, s 17-18.
124 Se ex Brocker & Grapatin, Ansvarsgenombrott, s 88.
125 NJA 1992 s. 375, s 396.
126 Se mer om detta i kap. 8.
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som mycket tveksam. För det första står ansvarsgenombrott i strid med den i aktiebolagen
grundläggande principen om frihet från personligt ansvar. Denna princip har spelat en viktig
roll för den industriella utvecklingen och har visat sig vara en förutsättning för dynamik i
näringslivet. Att grundprincipen upprätthålls i största möjliga utsträckning är nödvändigt för
bevarandet av tilltron till aktiebolagsformen.

För det andra uppkommer stora svårigheter vid tolkningen och formuleringen av en dylik
lagregel. En lagregel måste naturligtvis bygga på ett antal rekvisit. Frågan är vilka dessa
rekvisit skall vara? De fall då ansvarsgenombrott kan aktualiseras torde vara så pass
särpräglade att de inte låter sig fångas i lagtext utan lämpar sig bäst för behandling i praxis.127

Regeln måste även som tidigare framförts bli av generalklausulskaraktär. Risken finns att en
dylik allmän regel blir svepande och svår att tillämpa, vilket leder till att man utöver vad som
följer av lagen antagligen även får räkna med en möjlighet till ansvarsgenombrott i praxis.

En tredje aspekt som måste beaktas är den situation som uppkommer då ansvarsgenombrott
och betalningsskyldighet leder till bolagsägarens/ägarnas insolvens. Hur skall man lösa den
konkurrens situation som uppkommer mellan bolagets och ägarens borgenärer? Denna ännu
outredda fråga är av väsentlig betydelse vid en eventuell lagreglering. Av avgränsnings- och
utrymmesskäl har jag emellertid valt att inte närmare utreda detta problem i den här
uppsatsen.

Utöver ovan nämnda synpunkter anser jag det även värt att notera att den rättspraxis vi idag
stöder oss på är tämligen speciell till sin karaktär men ändock vägledande. Jag delar således
inte Rodhes uppfattning om att NJA 1947 s. 647 skulle vara det enda svenska fall som kan
karaktäriseras som ett ansvarsgenombrottsfall. Jag anser att alla de rättsfall som jag refererat
till i den här uppsatsen har tydlig karaktär av ansvarsgenombrott. Utöver dessa finns även
flertalet andra fall av liknande slag inom föreningsrätten. De svenska domstolarna har såldes
rättspraxis att luta sig tillbaka emot vid bedömningar i nya och liknande fall.

Frågeställningen kring ansvarsgenombrott är till synes allt annat än enkel och någon helt
tillfredsställande lösning tycks svår att finna. Osäkerheten medför att omständigheterna i det
enskilda fallet är av stor vikt och att en lagregel troligtvis inte skulle kunna täcka alla dessa.
Enligt mig är den för tillfället bästa lösningen således att inte precisera förutsättningarna för
ansvarsgenombrott i ett lagrum och därmed ge våra svenska domstolar större utrymme för
helhetsbedömningar. I domstolarnas bedömning bör särskilt otillbörligt beteende som
missbruk av aktiebolagsformen för illojala syften beaktas. Otillbörlighetsbedömning av detta
slag har sedan länge betrotts de amerikanska domstolarna. Jag kan inte komma på någon
anledning till varför de svenska domstolarna, till skillnad från sina anglo-amerikanska
motsvarigheter, inte skulle klara av att göra dylika bedömningar av bolag utan stöd av en
lagregel.

Mitt svar på frågan om institutet ansvarsgenombrott bör lagregleras i svensk rätt blir således:
Nej inte som situationen ser ut i dagsläget.

                                                                
127 Nial, svensk associationsrätt, s 236.
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BILAGA 1.

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 a §

 Kan ett aktiebolag inte uppfylla sina
förpliktelser mot borgenärerna och beror
detta på att en delägare begagnat sitt
inflytande över bolaget på ett gentemot
borgenärerna otillbörligt sätt, svarar
delägaren solidariskt med bolaget för
vad som brister. Ansvar inträder dock
inte i annat fall än då bolagets
ekonomiska underlag varit uppenbart
otillräckligt i förhållande till
verksamhetens art och omfattning samt
till förutsebara risker. För förpliktelser
på grund av avtal med viss borgenär
inträder ej ansvar för delägare, som
gjort vad som på honom skäligen
ankommit för att upplysa borgenären om
bolagets ekonomiska förhållanden.

Den som utan att vara delägare har
ett bestämmande inflytande över
bolagets verksamhet är ansvarig enligt
de grunder som anges i första stycket.

I fråga om rätt att påkalla
betalningsansvar enligt vad nu är sagt
och om väckande av talan härom
tillämpas bestämmelserna i 4. Kap. 19
och 20 §§ konkurslagen (1987:672).
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