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Sammanfattning 

Inom svensk rätt saknas det lagregler för en situation där ett aktieägaravtal med 
vitesklausul strider mot ett legalt förbud i ABL. Anledningen till att denna situation 
blir problematisk är att aktieägaravtalet ses som ett separat rättsförhållande 
mellan aktieägarna, vilket inte binder bolaget bolagsrättsligt. Att ett aktieägaravtal 
inte binder aktiebolaget bolagsrättsligt hindrar dock inte aktieägarna från att ingå 
aktieägaravtal vilka indirekt får samma effekt som om aktiebolaget vore bundet av 
vad som stadgas i aktieägaravtalet. I små aktiebolag förhåller det sig ofta som så att 
en aktieägare antingen sitter med i styrelsen eller är verkställande direktör för 
aktiebolaget. Detta gör att en aktieägare, i egenskap av aktieägare, kan ingå ett 
aktieägaravtal med en annan aktieägare om exempelvis att denne skall fatta ett 
specifikt beslut i egenskap av verkställande direktör eller styrelseledamot.  

I ABL finns ett antal legala förbud som stadgar vad ett bolagsorgan får respektive 
inte får göra. Tanken med ett legalt förbud är att det i form av tvingande 
lagstiftning förbjuder ett visst handlingssätt som lagstiftaren vill komma till rätta 
med. Komplikationen då ett aktieägaravtal står i strid med ett legalt förbud i ABL 
är att ABL:s regler inte är tillämpliga på aktieägaravtalet. Detta gör att 
aktieägaravtalet kringgår den tvingande lagstiftningen i ABL. För att komma till 
rätta med detta problem har lagstiftaren överlämnat åt domstolen att i varje 
enskilt fall där syftet med avtalet är att kringgå den tvingande lagstiftningen pröva 
om ett sådant avtal skall anses vara giltigt eller ej enligt en allmän rättsgrundsats. 

Denna bedömning skall enligt praxis undersöka det överträda (1) förbudets syfte, 
(2) konsekvenserna av ogiltighetspåföljden och (3) behovet av ogiltighet som 
sanktion i det specifika fallet. Genom att använda sig av denna modell kan man 
komma fram till om ett specifikt legalt förbud i ABL skall anses inneha tillräckligt 
stort skyddsvärde för att ogiltighetssanktionen skall drabba aktieägaravtalet. 
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1 Inledning 

Kapitlet ger en beskrivning av bakgrunden till denna uppsats och dess syfte. Vidare 
behandlar kapitlet den metod som jag valt att använda för att framställa denna 
uppsats och de metodproblem som uppstått samt avgränsningar av ämnet. Slutligen 
tas disposition av uppsatsen upp. 

1.1  Bakgrund 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) (ABL) är det civilrättsliga regelverk som reglerar 
vilka rättigheter och skyldigheter ett aktiebolag och dess ägare innehar. I Sverige 
har vi en etablerad avtalsfrihet, vilket betyder att en individ fritt kan ingå avtal 
med en annan individ. Detta innebär att en aktieägare i ett aktiebolag kan ingå ett 
avtal med en annan aktieägare i samma aktiebolag. Regleringen för dessa 
aktieägaravtal faller utanför reglerna i ABL. Anledningen till att aktieägaravtal inte 
regleras av ABL är att avtalet ses som ett separat rättsförhållande mellan 
avtalsparterna som inte binder aktiebolaget bolagsrättsligt. En fråga som uppstår 
blir hur lagstiftaren ställer sig till en situation där ett aktieägaravtal står i strid 
med en tvingande lagregel i ABL. En viss typ av tvingande lagregler har till syfte att 
förbjuda ett visst handlingsförfarande, dessa lagregler samlas under benämningen 
legala förbud. 

I ABL finns ett begränsat antal lagöverträdelser vilka kan leda till straffansvar. Med 
straffansvar avses att en överträdelse av sådant legalt förbud kan leda till fängelse. 
Fängelsestraffet är den starkaste sanktion ett samhälle kan påföra en individ. Detta 
faktum gör att endast ett fåtal skyddsintressen i samhället anses vara tillräckligt 
viktiga för att rättsstaten skall anse att en överträdelse skall kunna leda till ett 
frihetsberövande. 

När ett avtal står i strid med ett legalt förbud uppstår en komplikation om avtalet 
skall anses giltigt eller ej. Komplikationen kring vilken sanktion som skall följa av 
att avtalet står i strid med det legala förbudet är som ovan nämnts att avtalet ses 
som ett separat rättsförhållande som inte ankommer av bestämmelserna i 
förbudet. Istället för att införa en allmän regel om ogiltighet då ett avtal står i strid 
med ett legalt förbud har lagstiftaren valt att lämna över sanktionsbedömningen åt 
domstolen. Detta har lett fram till att det saknas uttryckliga regler i svensk 
lagstiftning för hur ogiltighetssanktionen av ett avtal skall bedömas då avtalet står 
i strid med lag.  

I en situation där det klart framgår av avtalsvillkoren att avtalets syfte är att 
kringgå den tvingade förbudslagstiftningen, kan domstolen komma fram till att 
sådant avtal skall anses vara ogiltigt enligt en allmän rättsgrundsats. Den allmänna 
rättsgrundsatsen utgår från en analys där domstolen utreder (1) förbudets syfte, 
(2) konsekvenserna av ogiltighetspåföljden och (3) behovet av ogiltighet som 
sanktion i det specifika fallet. Att bedömningen av ogiltighet skall göras utifrån 
varje enskilt fall bidrar till en svårighet att bedöma hur de allmänna principerna 
som behandlats av högsta domstolen skall tillämpas och hur långtgående dessa 
sträcker sig.  
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1.2 Problemformulering 

I ABL återfinns en rad regler som skulle kunna klassificeras som legala förbud. Ett 
legalt förbud är en viss kategori av tvingande lagstiftning som har till uppgift att 
förbjuda ett visst handlingsätt. Problematiken med att ett aktieägaravtal strider 
mot ett legalt förbud i ABL är att aktieägaravtalet betraktas som ett fristående 
rättsförhållande vilket kringgår dessa rättsregler. Detta leder till att aktiebolaget 
inte kan bindas bolagsrättsligt av vad som stipuleras i aktieägaravtalet, men 
hindrar dock inte aktieägarna från att upprätta aktieägaravtal som indirekt får 
samma verkan som ett beslut skulle ha fått om det fattades genom reglerna i ABL. 
Komplikationen som uppstår är med andra ord om ett aktieägaravtal som står i 
strid med ett legalt förbud i ABL skall anses vara giltigt eller ej.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gällande svensk rätt ställer sig till 
aktieägaravtal med vitesklausul som strider mot ett legalt förbud i ABL avseende 
avtalets giltighet. 

1.4 Metod och källhantering 

Denna uppsats kommer ta sin utgångspunkt i traditionell juridisk metod. Den 
traditionella juridiska metoden utgår från en rättshierarki där lagtext är den 
starkaste rättskällan. Därefter kommer förarbeten vilka beskiver lagstiftarens syfte 
och i viss mån även hur lagstiftaren tänkt att lagen skall tolkas. Nästa steg i 
rättshierarkin, vilket även det har ett högt rättskällevärde är rättspraxis från de  
högsta dömande instanserna. Ett sådant praxis belyser hur domstolen tolkar 
lagregler och hur domar utformas utifrån dessa.  

Det sista steget i rättshierarkin är doktrin skriven av rättsvetenskapsförfattare 
inom rättsområdet. Doktrin har ett lågt rättskällevärde men fyller en god funktion 
som vägledning till hur regler inom ett rättsområde kan sammanlänkas och tolkas. 
Viss doktrin har uppnått hög auktoritet inom juridiken och format juristers 
tankesätt inom vissa rättsområden. Jag är dock medveten om att vissa avsteg från 
den traditionella juridiska metoden måste företas tillföljd av att den allmänna 
rättsgrundsatsen om ogiltighet inte finns reglerad i lag. Då lag på området kring 
ogiltighet saknas har viss doktrin tilldelats ett högre rättskällevärde än vad som 
normalt är brukligt inom juridiken. Anledningen till mitt fokus på ett visst urval av 
civilrättsliga ogiltighetsmodeller är att dessa till vissa delar har fått genomslag i 
svensk rättspraxis. Det är av denna anledning som doktrin fått ett väldigt stort 
rättskälleutrymme i kapitel tre av denna uppsats.  

I mitt urval av rättspraxis har jag fokuserat på de senaste fallen gällande ogiltighet 
och då främst på de fall som tar upp den allmänna rättsgrundsatsen. Jag har även 
använt mig av engelsk litteratur där jag varit tvungen att utifrån min egen förmåga 
på ett så korrekt sätt som möjligt söka översätta den engelska texten vilket kan ses 
som problematiskt. Den engelska doktrinen har dock använts sparsamt och endast 
i ett avsnitt gällande historiken kring ogiltighet i äldre romersk rätt. Vidare har jag 
avgränsat mig till svensk rätt. Detta har dock inte gått att göra till hundra procent 
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då många författares resonemang angående ogiltighet och legala förbud gör en 
jämförelse med 134 § (Bürgerliches Gesetzbuch)(BGB).  

1.4.1 Metodproblem 

Det skall påpekas att det inom civilrättslig lagstiftning saknas en heltäckande 
reglering vilket gör att vissa situationer måste lösas på annat sätt än genom 
lagtolkning. Med beaktande av att det saknas lagregler vad gäller aktieägaravtal i 
strid med legala förbud har jag varit tvungen att efter egen förmåga hitta en modell 
för hur problemet skall lösas. I denna uppsats har jag använt mig av en 
rättsgrundsats vilken tagits fram genom doktrin och praxis. Detta gör att det inte 
finns någon exakt vetenskap för hur problemet skall lösas vilket jag är medveten 
om. 

Vad gäller domstolspraxis har jag efter bästa förmåga använt mig av domslut från 
de högsta dömande instanserna. Jag har dock i undantagsfall varit tvungen att 
använda mig av fall från hovrätten då praxis från högsta domstolen saknats.  

Ett problem gällande doktrin som beskriver ogiltighet tillföljd av en allmän 
rättsgrundsats är det faktum att inte särskilt många rättsvetenskapsförfattare har 
behandlat ämnet. Detta har gjort det väldigt svårt att finna källor och är även 
anledning till att viss doktrin fått väldigt stort utrymme i denna uppsats.  

1.5 Källkritik  

Som rättsordningen ser ut i dagsläget är det många rättsregler vilka saknar 
sanktion. Till följd av den svenska rättsordningens sammansättning har det 
uppkommit en situation där det saknas regler vilka reglerar de fall där ett avtal 
står i strid med ett legalt förbud. Detta är en rättssituation vilken varit gällande 
under en längre tidsperiod som ett resultat av den rättspolitiska åsikten att en 
sådan situation inte behöver lagregleras. Då denna problematik funnits länge och 
rättsvetenskapsförfattare inom civilrättens område under en längre tidsperiod 
debatterat hur en sådan situation skall angripas, har jag i denna uppsats varit 
tvungen att använda en del äldre doktrin. Det skulle kunna argumenteras att 
doktrinen är för gammal eller att det råkar finnas en senare upplaga av samma 
bok. Jag är medveten om detta men vill hävda att ogiltighetsbedömningen bygger 
på rättsprinciper som inte har ändrats på väldigt länge.  

Vad gäller den rättspraxis jag använt mig av gällande ogiltighetsbedömning enligt 
en allmän rättsgrundsats har det varit svårt att hitta fall som enbart bygger på 
ogiltighetsbedömningen. Detta har gjort att den rättspraxis jag fått tag på även 
behandlar den processuella frågan om avtal i strid med en tvingande lagregel eller 
god sed skall uppbära rättsordningens skydd eller ej. Att båda reglerna tas upp 
innebär att domstolen även behandlar frågan om pactum turpe, vilket enligt praxis 
är då ett avtal strider mot lag eller goda seder. Då rättspraxis blandar processuella 
frågor med materiella frågor har jag ansett att alla de rättsfall som behandlar 
rättsgrundsatsen är av intresse för denna uppsats. 
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1.6 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att fokusera på de ogiltighetsregler som gäller då part 
försöker driva igenom ett aktieägaravtal vilket strider mot ett legalt förbud i ABL. 
Då det saknas lagregler för hur ogiltighet skall bedömas har jag valt att undersöka 
överträdelser av legala förbud utifrån olika typer av analysmodeller som tagits 
fram genom doktrin och som sedermera avspeglat sig i rättspraxis. Mitt 
huvudsakliga fokus gällande dessa analysmodeller ligger på modellen att ogiltighet 
uppstår till följd av en allmän rättsgrundsats. Det är utifrån denna modell jag valt 
att se hur aktieägaravtalets giltighet kan påverkas av legala förbud i ABL och då 
främst de legala förbud som är straff och ogiltighets sanktionerade enligt de 
aktiebolagsrättsliga reglerna. Jag vill även här påpeka att det huvudsakliga fokuset 
av ogiltighet ligger på den ogiltighet som uppstår då avtalet strider mot legalt 
förbud och inte då avtal strider mot goda seder. Denna uppsats är också avgränsad 
till att endast undersöka det svenska rättsläget, på grund av att en jämförelse med 
andra länders rätt skulle bli allt för omfattande. Det skall dock påpekas att jag till 
viss del använder 134 § BGB, vilket är tysk rätt till att beskriva ett förhållande där 
ett land har infört en lag gällande sanktion då avtal står i strid med ett legalt 
förbud.  

En annan avgränsning jag gjort är att inte ta upp situationer då ett aktieägaravtal 
ses som ett enkelt bolag eller en ideell förening med anledning av uppsatsens syfte. 
Vidare har jag valt att endast behandla skriftliga aktieägaravtal som inte innehåller 
några som helst specialklausuler bortsett från vitesklausulen. Detta innebär att 
aktieägareavtalet kommer att utredas utifrån avtalsrättsliga principer, vilka skall 
kunna bedömas av en allmän domstol.  

1.7 Disposition 

Kapitel två fokuserar på innebörden av tvingande lagstiftning respektive legalt 
förbud och hur allmänna rättsgrundsatser tillämpas inom svensk rätt. 

I kapitel tre förklaras de svenska reglerna gällande civilrättslig ogiltighet då ett 
avtal står i strid med tvingande lag genom en genomgång av doktrin och 
rättspraxis. 

I kapitel fyra görs en genomgång av aktiebolagets rättsliga ställning, aktiebolagets 
funktionsfördelning och vilka regler som gäller rådande ABL:s straffansvar med 
särskilt fokus på reglerna gällande det allmänna låneförbudet.  

I kapitel fem går jag igenom vilket rättsförhållande som uppstår tillföljd av 
aktieägaravtal med vitesklausul. 

I kapitel sex har jag skapat en hypotetisk situation som belyser hur 
ogiltighetsbedömningen kan se ut då ett aktieägaravtal bryter mot det allmänna 
låneförbudet i ABL.  

Kapitel sju är ett analyskapitel, vilket analyserar och diskuterar reglerna för den 
allmänna rättsgrundsatsen då ett aktieägaravtal med vitesklausul strider mot ett 
legalt förbud i ABL. 

Kapitel åtta är en kort slutsats av uppsatsen. 
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2 Allmänna civilrättsliga regler 

Detta kapitel beskriver skillnaden mellan institutet legala förbud och de svenska 
rättsreglerna gällande tillämpning av rättsgrundssatser. 

2.1 Legala förbud  

Skillnaden mellan ett legalt förbud och tvingande lagstiftning i allmänhet torde 
vara lagstiftningens ändamål.1 Förbudets ändamål är av vikt enär lagstiftaren har 
ett antal sanktioner som denne kan använda sig av för att i preventivt syfte söka 
hindra en person från att bryta mot en lagregel. Exempel på sanktioner är 
ogiltighet, straff, vite och skadestånd.2 Lagstiftaren är medveten om att personer 
ofta försöker undvika tvingande lagregleringar genom att söka alternativa 
juridiska lösningar. För att komma tillrätta med detta problem kan lagstiftaren 
utforma en lagregel på ett sätt som omintetgör möjligheten att kringgå 
lagstiftningen.3 Till sin hjälp vid utformningen av lagregeln har lagstiftaren en 
möjlighet att använda sig av institutet legala förbud. Ett kännetecken som 
beskriver ett legalt förbud är att det regelmässigt förbjuder något, på så sätt att 
lagregeln tillser att en rättshandling i strid med förbudet är otillåten.4 Man skulle 
kunna säga att det legala förbudet är de allmänna tvingande lagregler vilka 
lagstiftaren anser har ett högre skyddsvärde än övriga tvingande lagregler.5 Nedan 
följer en illustration av sambandet mellan lagstiftning, tvingande lagstiftning i 
allmänhet och legala förbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Andersson, J., sid. 539. 

2 Nial, H., sid. 5. 

3 SOU 1974:83 sid. 135 

4 Andersson, J., sid. 540. 

5 Andersson, J., sid. 541-543. 

Lagstiftning 

 
Tvingande lag i allmänhet 

Legala förbud 
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Bilden är en illustration som förklarar relationen mellan lagstiftning, tvingande lag 
i allmänhet och legala förbud. Egen konstruktion. 

2.2 Generellt om allmänna rättsgrundsatser och analogier 

I den svenska lagstiftningsprocessen har det länge funnits en outtalad regel att inte 
ta upp frågor vilka lagstiftaren anser vara självklarheter.6 Bakgrunden till detta 
tillvägagångssätt är att lagstiftaren söker undvika onödig lagstiftning. Denna 
inställning har lett till att många fundamentala svenska rättsprinciper inte finns 
lagstadgade trots att de anses gällande inom svensk rätt. För att fylla dessa luckor i 
lagstiftningen använder sig juristen av analogier till andra regler. En analogi kan 
antingen härledas till en lagregel eller till någon annan rättskälla där det 
uppkommit en rättsgrundsats.7 Då civilrätten består av en rad olika 
specialregelverk har det inom civilrätten uppstått en sedvänja att låna regler 
mellan olika regelverk i de fall där lagregler saknas. Detta innebär att juristen drar 
slutsatser utifrån allmänna rättsprinciper.8 Som stöd för en lösning som bygger på 
en analogi talar tanken att hänsyn borde tas till en harmonisering av rättssystemet 
som helhet.9 En analogi är således en rättsgrundssats som används inom 
rättsordningen i de fall där lagreglering saknas.10 

Den enklaste formen av analogi uppstår när ett lagstadgande används analogt på 
en situation vilken liknar den situation som lagregeln behandlar. En lite mer 
avancerad analogi är en allmän rättsgrundsats. En allmän rättsgrundsats är en 
princip som bygger på en analogi som tar sin utgångspunkt i ett flertal 
bestämmelser och sträcker sig över ett flertal rättsområden.11  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Hellner, J., sid. 108-111. 

7 Hellner, J., sid. 108-111. 

8 Lehrberg, B., sid. 118-119. 
 
9 Hellner, J., sid. 111. 

10 Lehrberg, B., sid. 119. 

11 Hellner, J., sid. 111. 
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3 Civilrättslig ogiltighet 

Detta kapitel börjar med en allmän del om civilrättslig ogiltighet. Därefter 
presenteras de i doktrin upptagna teorier om hur ogiltighet skall behandlas, för att 
sedan avsluta kapitlet med en genomgång av ogiltighetsläran i praxis.  

3.1 Allmänt om ogiltighet i doktrin  

Till skillnad från Tyskland finns det ingen uttryckt lagregel i Sverige att ogiltighet 
inträder då ett avtal eller en rättshandling står i strid med ett legalt förbud. 12 Detta 
har lett fram till en diskussion mellan rättsvetenskapsförfattare inom det 
civilrättsliga området angående ogiltigheten och hur den skall angripas då ett avtal 
strider mot lag eller goda seder. Vissa rättsvetenskapsförfattare inom det 
civilrättsliga området har i doktrin påpekat att det föreligger skillnader i 
bedömningen beroende på om ogiltigheten utgår från tvingande civilrättslig 
lagstiftning, legala förbud, avtal i strid med straffrättslig lagstiftning eller allmänna 
rättsgrundsatser. Detta då olika överträdelser i form av avtal eller andra 
rättshandlingar som strider mot civilrättsliga regler leder fram till olika typer av 
sanktioner.13  

Kleinman är av åsikten att det finns två synsätt att angripa civilrättslig ogiltighet. 
Den första som de flesta jurister använder sig av är ogiltighetspåföljden enligt 3 
kapitel i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område (AvtL). Den andra ogiltighetsbedömningen 
framkommer i de fall ett avtal står i strid med ett legalt förbud.14 

Som ovan nämnts tar ett av synsätten gällande ogiltighet sin utgångspunkt i AvtL. 
Enligt 3 kap. AvtL kan ett avtal vilket står i strid med lag eller god sed anses vara 
ogiltigt. En person som ingått ett sådant avtal skall inte få samma rättskydd som en 
person som ingått ett giltigt avtal. Detta ger vid handen att en person som ingått ett 
avtal i strid mot en tvingande lagregel i vissa fall inte kan vända sig till domstol för 
att utkräva den avtalade prestationen.15 Kärnpunkten i ogiltighetspåföljden är att 
part inte är skyldig att fullgöra sitt åtagande.16  

Vidare är det av vikt att förstå hur ogiltigheten är uppbyggd i AvtL. I 3:e kap. AvtL 
framgår det att det finns två typer av ogiltighetsgrunder. Den första typen av 
ogiltighet är baserad på svaga ogiltighetsgrunder, vilket innebär att ett avtals 
ogiltighet endast kan åberopas mot en medkontrahent som är i ond tro.17 Den 
andra typen av ogiltighet uppstår till följd av starka ogiltighetsgrunder, vilket 
innebär att ogiltigheten är definitiv och kan göras gällande mot godtroende 

                                                           
12 Nial, H., sid. 7. 

13 Anderson, T. 

14 Kleinman, J., sid. 808-809. 

15 Norlén, A., sid. 230-231.  

16 Grönfors. K., sid. 178-180. 

17 Lehrberg, B.,(II) sid. 178. 
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medkontrahent.18 Ett bra exempel på skillnaden mellan starka och svaga 
ogiltighetsgrunder är skillnaden mellan råntvång och lindrigare tvång. I 28 § 1 st. 
AvtL finns regeln om råntvång som stadgar att ogiltigheten i en sådan situation är 
absolut. Är det däremot frågan om ett lindrigare tvång stadgar 29 § AvtL att sådant 
avtal endast är ogiltigt mot medkontrahent om denne var i ond tro. 19 Distinktionen 
gällande svaga och starka ogiltighetsgrunder är av grundläggande betydelse inom 
svensk rätt.20 

Adlercreutz vidhåller i sin bok Avtalsrätt I att ett avtal kan bli ogiltigt genom 
pactum turpe. Pactum turpe uppstår enligt Adlercreutz i de fall en part genom en 
överenskommelse åtar sig att utföra en straffbar prestation eller att part åtar sig 
att utföra en prestation som uppenbart strider mot allmänt vedertagna 
moralnormer eller goda seder. Vidare anför Adlercreutz att lagstiftarna till 
avtalslagen inte velat inrätta någon allmän ogiltighetsregel då en sådan regel 
ansågs vara onödig. Istället är det upp till domstolarna att utifrån det enskilda 
fallet avgöra om omständigheter är av sådan art att ogiltighetspåföljden är att anse 
som befogad.21 

Andersson bestrider i sin avhandling Legala förbud och ogiltighet i TfR 1999 
Adlercreutz utgångspunkt att det inte existerar någon allmän ogiltighetsregel. 
Andersson är av åsikten att det ändå kan föreligga en allmän ogiltighetsregel som 
baseras på en allmän rättsgrundsats vilken tillser att ett avtal kan bli ogiltigt om 
den strider mot lag. För att ett avtal skall bli civilrättsligt ogiltig enligt den 
allmänna ogiltighetsregel krävs en analys av det överträda legala förbudet för att 
på så sätt se vilken sanktion som är påkallad.22 Mer om den allmänna 
rättsgrundssatsen följer längre ner i denna uppsats. 

3.2 Historisk bakgrund till ogiltighet då avtal står i strid med 
lag. 

Rättsregeln att ett avtal som står i strid med lag kan bli ogiltigt går att härleda 
tillbaka till romartiden. Enligt äldre romersk rätt fanns det tre kategorier av lagar 
som ett avtal kunde stå i strid med.23 Den första kategorin var de lagar som var 
perfekt utformade. En lag som var perfekt utformad kallades leges perfectae och 
innebar att alla rättshandlingar vilka överträdde en sådan lagregel renderade i 
nullitet. Den andra kategorin av lagar kallades leges minus quam perfectae och var 
de lagar som ansågs vara mindre än perfekta. Vid överträdelsen av en lag som 
kategoriserades mindre än perfekt var rättshandlingen fortfarande giltig men 
personen som överträtt lagen ansågs kunna hållas straffansvarig. Den sista 
kategorin av lagar var leges imperfectae. Med leges imperfectae avsågs lagar som 

                                                           
18 Lehrberg, B., sid 178. 

19 28 § AvtL jfr 29 § AvtL. 

20 Adlercreutz, A., sid. 231-232. 

21 Adlercreutz, A., sid. 287. 

22 Andersson, J., sid. 560. 

23 Zimmerman, R., sid. 697-698. 
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var bristfälligt utformade. En rättshandling som stod i strid med sådan lag ansågs 
fortfarande vara giltig.24 

I den senare versionen av den romerska rätten gick de ifrån systemet med tre olika 
kategorier av lagar till att avtalet kunde anses ogiltig både när den stod i strid med 
en lagregel och i de fall då den stod i strid med andemeningen av lagen. Dessa 
principer råder fortfarande inom vissa Europeiska rättsystem. Ett exempel är att 
principen leges imperfectae till viss del återfinns i 134§ BGB vilken stipulerar att 
avtal i strid med legalt förbud skall anses ogiltig i de fall lagen ej uttrycker annan 
sanktion.25 

3.3 Den svenska ogiltighetsläran då avtal står i strid med lag 

3.3.1 Inledning reglerna för den allmänna rättsgrundsatsen gällande 
ogiltighet 

För att ge läsaren en förståelse för hur ogiltighetsläran i Sverige fungerar förklaras 
i kommande avsnitt några olika synsätt av hur civilrättslig ogiltighet kan angripas. 
Till att börja med kommer framväxten av civilrättslig ogiltighet förklaras genom en 
allmän rättsgrundsats, vilken tar sin utgångspunkt i Håkan Nials klassiska 
framställning från 1936 om avtal i strid med legala förvärvs- och 
föryttrandeförbud. Därefter följer en förklaring av civilrättslig ogiltighet genom 
starka eller svaga ogillhetsgrunder. 

3.3.2 Ogiltighetslära genom den allmänna rättsgrundsatsen enligt 
Nial 

I sin avhandling från 1936 tar Nial sikte på vad som händer om en person företar 
en transaktion som bryter mot ett legalt förbud inom förvärvs- eller 
föryttringsrätten.26 Nials huvudfrågeställning är huruvida en transaktion som sker 
i strid mot legala förbud inom förvärvs- eller föryttringsrätten skall anses vara 
giltig eller ej och vad innebörden blir om transaktionen skall ses som ogiltig.27  

Till att börja med påpekar Nial att en överträdelse av ett legalt förvärvs- eller 
föryttrandeförbud inte nödvändigtvis behöver leda till att transaktionen skall ses 
som civilrättsligt ogiltig. Detta då lagstiftaren som ovan nämnts har ett antal 
sanktioner att tillgå för att beivra den som överträder en lagregel.28 Vidare 
påpekar Nial att det inom förvärvs- och föryttranderätten i vissa situationer saknas 
stadganden i lagen om vilken sanktion som skall inträda då transaktion står i strid 
med ett legalt förbud.29 

                                                           
24 Mousourakis, G., sid. 183-184. 

25 Norlén, A., sid. 233. Jfr. Zimmerman, R., sid. 701. 

26 Nial, H., sid. 3. 

27 Nial, H., sid. 4. 

28 Nial, H., sid. 5. 

29 Nial, H., sid. 6. 
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Det första Nial undersöker är om det inom svensk rätt skulle kunna finnas en 
presumtion vilken likt tysk rätt skulle stadga att en rättshandling som står i strid 
med ett legalt förbud vilket saknar sanktion skall leda till ogiltighet.30 Att det skulle 
finnas en sådan presumtion avslår Nial rätt omgående och menar istället att den 
förhärskande åsikten inom svensk rätt är att man får göra en bedömning utifrån 
varje enskilt förbud.31 För att kunna bedöma vilken civilrättslig verkan en 
transaktion som strider mot ett förvärvs- eller föryttrandeförbud skall erhålla 
krävs en utredning av ett par hänsynstaganden som skall vägas mot varandra.32  

De hänsynstagandena som enligt Nial måste vägas mot varandra för att utreda om 
ogiltighet skall drabba transaktion som strider mot ett förvärvs- eller föryttrande 
förbud är (1) syfte med förbudet, (2) förbudets effektiva upprätthållande och (3) 
vad som mellan parterna framstår som billigt.33 Mer om denna analysmodell följer 
längre ner i denna uppsats. 

Det skall även påpekas att Nial har avgränsat sin avhandling till att utreda vad som 
gäller för en situation då en transaktion står i strid med en viss typ av legala 
förbud. Han gör ingen generell utredning av vad som gäller för legala förbud som 
samlingsbegrepp, utan han har istället valt att endast fokusera på den situation då 
en transaktion strider mot legala förvärvs- eller föryttringsförbud.34 

3.3.3 Ogiltighetslära genom den allmänna rättsgrundsatsen enligt 
Grönfors 

Ett annat verk som fått utslag i praxis angående i vilka situationer ogiltighet kan 
uppstå är Kurt Grönfors tredje upplaga av lagkommentaren till AvtL:en. I sin 
kommentar till ogiltighetssanktioner i 3 kapitlet AvtL beskriver Grönfors att 
ogiltighetsreglerna i AvtL:en inte är uttömmande.35 Ett exempel på en situation där 
ett avtal kan bli ogiltigt trots att ogiltigheten inte finns stadgad i AvtL:en är i de fall 
ett avtal står i strid med en allmän rättsgrundsats. Som grund för detta påstående 
hänvisar Grönfors till ett uttalande gjort av departementschefen i proposition 
1971:77 sid. 63 där denne uttrycker att det inom svensk rätt finns en allmän 
rättsgrundsats som ger vid handen att ett avtal kan bli ogiltigt i den del det strider 
mot ett legalt förbud. Vidare påpekar Grönfors att departementschefen anser att 
det råder stor osäkerhet kring i vilka situationer den allmänna rättsgrundsatsen är 
tillämplig. För att ge stöd åt departementschefens uttalande anser Grönfors att 
man skall jämföra påståendet om den allmänna rättsgrundsatsen med Nials verk 
från 1936.36 

                                                           
30 Nial, H., sid. 6. 

31 Nial, H., sid. 7. 

32 Nial, H., sid. 7. 

33 Nial, H., sid. 7. 

34 Nial, H., sid. 1-2. 

35 Grönfors, K., sid. 178. 

36 Grönfors, K., sid. 178. 
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I nästa steg konstaterar Grönfors att man måste hålla isär den civilrättsliga 
ogiltighetsbedömningen från den straffrättsliga lagstiftningen. Bara för att en 
rättshandling strider mot lag så innebär inte det att rättshandlingen i sig blir 
civilrättsligt ogiltig. Det samma gäller i de situationer en rättshandling står i strid 
med goda seder. För att kunna bedöma om civilrättslig ogiltighet föreligger i ett fall 
där rättshandlingen strider mot tvingande lag eller goda seder och förutsättningen 
i fallet är att det saknas uttryckliga sanktioner i lag för ett sådant handlingsätt, 
skall en situationsanalys göras. Denna analys måste göras i varje nytt typfall och 
innehåller en bedömning av (1) förbudets syfte, (2) konsekvenserna av 
ogiltighetssanktionen och (3) behovet av en ogiltighetssanktion.37 

Det Grönfors gör är enligt min mening att han tagit Nials modell angående hur 
ogiltighet uppstår då en transaktion strider mot ett legalt förvärvs- eller 
föryttrandeförbud och utökat bedömningsmodellen till att kunna bedöma om en 
handling skall anses vara civilrättsligt ogiltig i de fall handlingen strider mot 
tvingande lag eller goda seder. Relationen mellan de olika författarnas åsikter finns 
illustrerade längre ner i denna uppsats. 

3.3.4 Ogiltighetslära genom den allmänna rättsgrundsatsen enligt 
Andersson 

Nästa rättsvetenskapsförfattare som behandlar den allmänna rättsgrundsatsen om 
civilrättslig ogiltighet är Jan Andersson i hans avhandling legala förbud och 
ogiltighet. Anderssons avhandling är en vidareutveckling av Nials avhandling 
förvärv i strid med legala förbud. Det första Andersson gör är att han breddar Nials 
frågeställning från ogiltighet när en transaktion står i strid med ett legalt förvärvs- 
eller föryttrande förbud till ogiltighet då ett avtal står i strid med ett legalt 
förbud.38 De hänsynstaganden som Andersson tar är (1) syfte med förbudet, (2) 
förbudets effektiva upprätthållande, (3) vad som mellan parterna framstår som 
billigt och (4) om god eller ond tro bör påverka rättsföljden.39  

3.3.5 Utveckling av den allmänna rättsgrundsatsen enligt Nial och 
Andersson 

I följade avsnitt förs en mer ingående diskussion kring hur Andersson ser på de 
hänsynstaganden som måste undersökas och de hänsynstaganden som Nial anser 
är viktiga. 

(1)Förbudets syfte/skyddsändamål.40  
 
Det första hänsynstagandet inriktar sig på att utreda syftet bakom det legala 
förbud som överträtts. Då lagstiftning till mångt och mycket är en kodifiering av 
politiska åsikter, är det av stor vikt att undersöka skyddsändamålet bakom det 

                                                           
37 Grönfors, K., sid. 181. 

38 Andersson, J., sid. 693-694. 

39 Ingvarsson, T., sid. 751. 

40 Nial, H., sid. 7 jfr Andersson, J., sid. 695. 
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legala förbudet.41 Syftet med ett förbud kan antingen vara av förbjudande art, 
vilket innebär att lagstiftaren anser att ogiltighet bör ske till följd av att förbudet 
överträds. Det kan också vara så att lagstiftaren kan vara ute efter att uppnå något 
annat ändamål med förbudet, vilket inte påkallar ogiltighet som påföljd om 
förbudet överskrids. 42 

(2) Förbudets effektiva upprätthållande.43  
 
Nästa hänsynstagande som måste vägas in är effektivitetssynpunkten. I de fall 
lagstiftaren anser att upprätthållandet av det legala förbudet är av stor vikt, krävs 
att sanktionen ogiltighet ger en preventiv verkan. Med preventiv verkan avses att 
ogiltighetssanktion skall förhindra avtal från att överskrida ett legalt förbud.44 Med 
hänsyn till det legala förbudets funktion ligger det nära till hands att de 
civilrättsliga ogiltighetsreglerna kommer tillämpas i situationer då ett legalt förbud 
saknar sanktion.45  

(3) Vad som mellan parterna framstår som billigt.46  

Det tredje hänsynstagandet syftar till att undersöka om ogiltighetspåföljden är 
rimlig i den uppkomna situationen. Rimlighetsbedömningen utgår från en 
jämförelse mellan omständigheterna vid överträdelsen av det legala förbudet och 
den olägenhet som uppstår för part eller parterna om ogiltighet uppstår. Det som 
domstolen har att bedöma är om ogiltighetspåföljden står i proportion till 
överträdelsen.47 Anledningen till att en rimlighetsbedömning måste utföras är den 
rättsföljd som uppstår då ett avtal anses vara ogiltigt. Enligt svensk rätt skall 
parterna då återbära den prestation eller det värde som de erhållit genom avtalet, 
vilket kan få väldigt stora konsekvenser för part.48 Ett exempel på en situation där 
ogiltighet skulle kunna få stora konsekvenser är i de fall en större transaktion skett 
och det efter transaktion sker en prisfluktuation som gör att en av parterna 
förlorar en större summa pengar. För att undvika spekulationer måste 
ogiltighetssanktionen användas med försiktighet.49 Man skall dock komma ihåg att 
rimlighetsbedömningen måste vägas mot det legala förbudets skyddsändamål och 
vikten av dess effektivitet.50 

                                                           
41 Andersson J., sid. 699. 

42 Nial, H., sid. 7. 

43 Nial, H., sid. 7. 

44 Andersson, J., sid. 704. 

45 Nial, H., sid. 8. 

46 Nial, H., sid. 7. 

47 Nial, H., sid. 8. 

48 Andersson, J., sid. 708. 

49 Nial, H., sid. 8. 

50 Andersson, J., sid. 708. 
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(4) Om god eller ond tro bör påverka rättsföljden.51 

Det sista hänsynstagandet som måste bedömas är om part som varit i god tro kan 
drabbas av ogiltighet i en situation då rättshandlingen överskrider ett legalt 
förbud. Nial och Andersson skiljer sig i åsikten angående betydelsen av ond eller 
god tro. Nial menar att godtrossbedömningen främst hör till punkten tre angående 
vad som framstår som billigt mellan parterna. Vidare anser Nial att den enskildes 
intresse får stå åt sidan i en situation då det legala förbudet är av sådan karaktär 
att det ligger i allmänhetens intresse att upprätthålla det genom en 
ogiltighetssanktion 52 

Andersson å sin sida menar att det finns situationer då en godtroende part kan 
komma undan ogiltighet genom godtrosskyddet. Till grund för denna åsikt talar 
enligt Andersson det faktum att tredjemansskyddet i vissa specifika situationer får 
ge vika för omsättningsskyddet. Att så är fallet leder Andersson till konklusionen 
att det finns skäl att i dessa situationer göra en bedömning av om godtrosskyddet 
går före ogiltigheten. Detta medför att part måste vara i ond tro för att ogiltighet 
skall uppstå. Vidare anser Andersson att denna typ av bedömning ligger inom 
domstolens behörighet då lagstiftaren lämnat åt domstolen att i sin 
ogiltighetsbedömning kunna ta hänsyn till andra närliggande 
ändamålssynpunkter.53 Andersson är med andra ord till skillnad från Nial och 
gällande rättspraxis av åsikten att det bör finnas en fjärde bedömningspunkt 
gällande ogiltighetsbedömningen som skall analyseras i den allmänna 
rättsgrundsatsen.54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bilden visar en illustration som förklarar sambandet mellan tvingade lagstiftning 
(TvL), legala förbud (LF) och legala föryttrande- och förvärvsförbud (LFFF). Egen 
konstruktion. 
                                                           
51 Nial, H., sid. 7. 

52 Nial, H., sid. 9. 

53 Andersson, J., sid. 713-714. 

54 Andersson, J., sid. 714. 
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3.3.6 Ogiltighet till följd av starka och svaga ogiltighetsgrunder 

Ett annat synsätt angående civilrättslig ogiltighet framförs av Karlgren i en 
festskrift till den danske professorn Ussing. I sin artikel till Ussing är Karlgren av 
uppfattningen att civilrättslig ogiltighet kan uppstå genom antingen starka eller 
svaga ogiltighetsgrunder.55 Detta i enlighet med hur svensk rätt ser på ogiltigheten 
i AvtL. 

Karlgren inleder sin artikel med en beskrivning av förhållandet mellan ogiltighet 
till följd av nullitet eller angriplighet. Inom svensk rätt råder förhållandet att 
ogiltighet kan uppstå till följd av både nullitet och angriplighet eller en blandning 
av dessa två. Skillnaden mellan nullitet och angriplighet är att en rättshandling 
som blir ogiltig genom nullitet skall anses vara absolut och ohjälplig. 56 En 
rättshandling som är ogiltig genom angriplighet är å andra sidan giltig fram till 
dess rättshandlingen angrips. Genom att angripa rättshandling kan part undanröja 
rättsförhållandet.57 

Istället för att dela upp ogiltigheten i nullitet och angriplighet anser Karlgren att 
ogiltigheten bör bedömas utifrån om ogiltigheten är svävande eller definitiv. Om 
ogiltigheten är svävande skall den anses vara av svag karaktär.58 Med svag 
karaktär avses en rättshandling som i sig är ogiltigt enligt ett förbud, men som kan 
läkas om ogiltigheten inte angrips eller då part tillser att uppfylla en förutsättning 
vilken leder till att rättshandlingen blir giltig.59 Om en kontrahent väljer att inte 
angripa en rättshandling som är ogiltig enligt svaga ogiltighetsgrunder kommer 
det leda till att rättshandlingen ses som giltig genom passivitet eller ratihabition. 
En kontrahent kan inte heller angripa en rättshandling som kan anses vara ogiltig 
enligt svaga ogiltighetsgrunder i de fall motparten varit i god tro.60 En 
rättshandling som blir ogiltig till följd av starka ogiltighetsgrunder skall alltid 
anses vara ogiltig. Detta då överträdelser av förbud som stadgar definitiv ogiltighet 
inte går att läka och därmed ses som icke existerande.61 Nedan följer en figur 
vilken visar relationen mellan starka och svaga ogiltighetsgrunder samt sambandet 
till nullitet och angriplighet. 

 

 

 

 

                                                           
55 Karlgren, H., sid. 247-248. 

56 Bergström, S., sid. 23-24. jfr. sid. 247-248. 

57 Karlgren, H., sid. 247-248. 

58 Karlgren, H., sid. 249. 

59 Karlgren, H., sid. 252-253. 

60 Zlatko, S., sid. 75. 

61 Karlgren, H., sid. 258-259. 
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Bilden förklarar förhållandet mellan starka/svaga ogiltighetsgrunder i förhållandet 
till nullitet/angriplighet. Egen konstruktion. 

3.4 Ogiltighet enligt praxis 

3.4.1 Allmänt om praxisuttalanden om ogiltighet och den allmänna 
rättsgrundsatsen 

Genom rättspraxis har det framkommit att ogiltighetssanktion kan uppstå även i 
de fall då sanktionen inte finns uttryckligt stadgad i lag. Istället för ett lagstadgande 
har det i praxis framkommit att en bedömning skall ske genom en allmän 
rättsgrundsats, vilken kan leda fram till ogiltighet i en situation då ett avtal står i 
strid med ett legalt förbud som saknar sanktion.62 En problematik med uttalanden 
från den högsta domstolen är att domstolen har en tendens att endast lösa den 
specifika tvisten som ligger den för handen. Detta gör det svårt att veta i vilka 
situationer som den högsta domstolens generella uttalanden blir tillämpliga, 63 
vilket leder till att det råder en oklarhet kring i vilken situation en analys av den 
allmänna rättsgrundsatsen skall anses vara tillämplig.64 Nedan följer en kronlogisk 
genomgång av rättsfallsreferat som beskriver hur högsta domstolen ställt sig till 
frågan angående en allmän rättsgrundssats och pactum turpe vid bedömning av 
ogiltighet och hur hovrätten har använt sig av högsta domstolens uttalanden.  

3.4.2 NJA 1992 s 299 

Ledmotivet i NJA 1992 s 299 var om en talan angående fullgörelse av ett avtal 
kunde bli avvisad på grund av avtalets otillbörliga syfte.  

Bakgrunden till tvisten var att ett företag köpt ett sorteringsverk av ett 
sågverksföretag. Direkt efter förvärvet sålde företaget sorteringsverket vidare till 
ett norskt bolag som monterade ner inkråmet i sorteringsverket för att 
transportera det vidare till Norge. Under tiden för försäljningen gick 
sågverksföretaget i konkurs, vilket ledde till att ett konkursförvaltningsbolag 
trädde in som sågverkets ställföreträdare. Under konkursutredning kom 
konkursboet fram till att företaget inte betalat tillräckligt för sorteringsverket 
vilket resulterade i att konkursboet väckte talan mot bolaget. Till grund för sitt 
yrkande anförde konkursboet att det är köpemannased mellan köpmän som är 
redovisningsskyldiga att inte ta med mervärdesskatten i köpekontraktet. En skatt 
                                                           
62 Grönfors. K., sid. 178-180. 

63 Ramberg & Ramberg, sid. 25. 

64 Grönfors, K., sid.178-180. 
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som konkursboet ansåg att företaget skulle betala. Vidare ansåg konkursboet att 
företaget var på det klara med detta då företaget ingått ett tilläggsavtal med 
ställföreträdaren för sågverket om att företaget skulle betala mervärdesskatten. 
Företaget å sin sida bestred yrkandet med motiveringen att de aldrig ingått ett 
sådant avtal och att de endast var skyldiga att betala den del som stod stadgad i 
grundavtalet. Anledningen till att företaget inte ville befatta sig med tilläggsavtalet 
var att sorteringsverket direkt sålts vidare till det norska företaget, vilket innebar 
att företaget inte var skyldig till att betala mervärdesskatt. 

Det första som högsta domstolen kom fram till var att ett avtal vars syfte är att 
lämna oriktiga uppgifter till skatteverket för att på så sätt undanhålla staten skatt, 
skall anses vara civilrättsligt ogiltiga enligt en allmän rättsgrundsats. Vidare 
konstaterar högsta domstolen att en premiss ”för att domstol av sådan orsak skall 
vägra ta befattning med ett yrkande får emellertid anses vara att det otillbörliga 
syftet uppenbart framgår antingen av grunderna för yrkandet eller av utredningen i 
målet.” Slutligen konstaterade högsta domstolen att i detta specifika fall har 
sågverket inte åsyftat att undkomma skatt utan tilläggsavtalet var en bekräftelse 
på hur sågverket uppfattade försäljningen. Denna uppfattning ledde till domslutet 
att talan skulle få tas upp i domstol och att den allmänna rättsgrundsatsen inte var 
tillämpligt i detta fall.  

I det här målet har högsta domstolen slagit fast att domstolen endast kan avvisa en 
talan då det klart och tydligt framgår av yrkandet eller av utredningen i målet att 
avtalet har utformats för att kringgå lag eller goda seder, vilket leder till att det 
bakomliggande syftet med avtalet kan anses vara otillbörligt. Detta mål 
sammanfaller med Karlgrens uttalande angående svaga ogiltighetsgrunder, vilka 
måste angripas för att ogiltighet skall inträda. 

3.4.3 NJA 1997 s 93 

Huvudfrågan i NJA 1997 s 93 var om en tvist skulle avvisas av domstolen till följd 
av att ett avtal stod i strid med en lagregel.  

Bakgrunden till fallet var att en person som var belagd med näringsförbud hade 
ingått ett avtal för sitt företags räkning om att utföra en ombyggnad av en 
värmecentral. Efter att en tvist angående betalning uppstått mellan de båda 
företagen, har parten som varit belagd med näringsförbud yrkat att motparten 
skall erlägga ersättning för det arbete som dennes företag utfört. Motparten å sin 
sida, bestred yrkandet genom att hävda att avtalet mellan parterna stred mot en 
lagregel i lagen om näringsförbud, vilket i första hand borde leda till avvisning av 
talan eller i andra hand att talan skall ogillas. Anledningen till att talan borde 
avvisas eller ogillas baserade motparten på det faktum att en domstol inte skall  
medverka till att en sådan handling skall åtnjuta rättsordningens skydd.  

Högsta domstolen inledde sin domsbeskrivning med att konstatera att en domstol i 
undantagsfall får avvisa talan på grund av det sakförhållande att ett avtal strider 
mot en lagregel och därmed inte skall erhålla rättsordningens skydd. Domstolens 
rätt att avvisa talan förutsätter att ” avtalets innehåll är av otillbörlig karaktär och 
att detta uppenbart framgår antingen av grunderna för yrkandet eller av 



 

 
19 

utredningen i målet” och att ” det står klart att avtalet är ogiltigt och saknar 
rättsverkan, därför att det strider mot lag eller goda seder.” 

I nästa steg konstaterade högsta domstolen att det saknas lagstiftning i Sverige 
angående vilken sanktion som följer av att en rättshandling strider mot lag eller 
goda seder. Med beaktande av att en sådan lagregel saknas inom svensk rätt får 
ogiltigheten istället bedömas utifrån en allmän rättsgrundsats. För att sanktionen 
ogiltighet skall följa av att en rättshandling står i strid med en lagregel som saknar 
sanktion krävs att lagregeln som överträds är konstruerad på ett sätt som kräver 
att ogiltighetspåföljd är nödvändig.  

Analysen kring nödvändigheten av ogiltighetspåföljden får avgöras från fall till fall 
och baseras på tre stycken hänsynstaganden. De tre hänsynstaganden är, ” syftet 
med lagregeln, behovet av en ogiltighetspåföljd för att sanktionera den och de olika 
konsekvenser som en sådan påföljd kan medföra, t ex för godtroende 
medkontrahenter.” Om det skulle visa sig att ogiltigheten kan motiveras av ett 
allmänt intresse skall domstolen beakta ogiltigheten ex officio.  

Vidare konstaterade högsta domstolen att ogiltighet inte nödvändigtvis innebär att 
avtalet i sig saknar rättsverkning. Anledningen till detta var enligt domstolen att en 
bedömning måste göras i de fall prestationen redan skett. Om prestation där emot 
inte skett leder ogiltigheten fram till att den ej kan framtvingas genom en rättslig 
process.  

I det här målet har högsta domstolen slagit fast att ogiltighet kan uppstå till följd av 
en allmän rättsgrundsats, vilken undersöker de tre ovannämnda premisserna. 
Vidare öppnar domstolen också upp för en ex officio bedömning av ogiltighet i de 
fall skyddsvärdet av ett förbud är så pass högt att det skall anses ligga i 
allmänhetens intresse.  

3.4.4 NJA 2002 s. 322 

Huvudfrågan i NJA 2002 s.322 var om en tvist skulle avvisas av domstolen till följd 
av att betalning skulle ske med ”svarta” pengar.  

Bakgrunden till fallet var ett entreprenadavtal som upprättats mellan 
entreprenören och beställaren, enligt vilket entreprenören skulle bygga ett antal 
småhus åt beställaren. Vid slutbetalningen uppstod en tvist mellan entreprenören 
och beställaren, där entreprenören menade att denne inte fått tillräckligt betalt. 
Beställaren å sin sida menade att entreprenören var i dröjsmål och därmed var 
skadeståndsskyldig. Båda parterna väckte talan mot varandra angående tvisten. 
Tvisten rörde även frågan om parterna kommit överens om ett fast pris eller om 
priset skulle beräknas löpande. Knäckfrågan angående den löpande 
prisberäkningen var att parterna kommit överens om att den ena hälften av 
timmarna skulle betalas inklusive moms medan den andra hälften skulle betalas 
exklusive moms. Beställaren hävdade i hovrätten att ett avtal vars syfte är att 
undanhålla staten skatt skall ses som civilrättsligt ogiltigt enligt en allmän 
rättsgrundsats, vilken stadgats av den högsta domstolen i NJA 1992 s 299. 

Högsta domstolen börjar med att konstatera att ett avtal som syftar till att skatt 
skall undanhållas staten genom att oriktiga uppgifter lämnas till skatteverket, skall 
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anses vara ogiltiga i enlighet med en allmän rättsgrundsats. Den grundläggande 
premissen för att domstolen skall kunna avvisa en talan med hänvisning till den 
allmänna rättsgrundsatsen är att ” att det otillbörliga syftet uppenbart framgår 
antingen av grunderna för yrkandet eller av utredningen i målet.  ”. Då det i 
förevarande fall förhåller sig så att undanhållandet av skatt endast är ett 
delmoment av avtalet och att entreprenören redan uppfyllt prestationen samt att 
beställaren betalat delar av eller hela betalningen, går det inte avvisa talan på 
grundval av att avtalets syfte skulle vara att undanhålla staten skatt. Högsta 
domstolen konstaterade vidare att bedömningen angående avvisning av talan 
istället skulle utgå ifrån den analysmodell som utretts i NJA 1997 s. 93. 

Efter en analys av (1) skattelagstiftnings syfte i Sverige, (2) behovet av ogiltighet 
påföljd av avtal som undanhåller staten mervärdeskatt och (3) vad ogiltighet av 
avtal som undanhåller staten mervärdeskatt kommer att leda fram till i det 
förevarande fallet, konstaterade högsta domstolen att det förhölls sig så att 
ogiltighet inte skulle inträda och att målet inte kunde avvisas.  

I detta fall fastslår domstolen att analys av avtals ogiltighet skall bedömas utifrån 
en allmän rättsgrundsats vilken analyserar de tre premisserna.  

3.4.5 RH 2004:41 

Frågan i fallet var om ett avtal om avbrytande av havandeskap skulle anses vara 
ogiltighet till följd av att sådan överenskommelse skall ses som oetisk och därmed 
vara av sådan karaktär att avtalet ej skulle åtnjuta rättsordnings skydd. 

Bakgrunden till fallet var ett avtal mellan en man och en kvinna, där mannen åtagit 
sig att till kvinnan utbetala 25 miljoner kronor om kvinnan gjorde abort innan ett 
visst datum. Efter att kvinnan gjort abort vägrade mannen att betala henne, vilket 
ledde till att kvinnan tog tvisten till domstol. Till grund för sitt yrkande visade 
kvinnan upp en revers skriven av mannen enligt vilken hon skulle utfå de 25 
miljoner kronor när aborten var genomförd. Mannen å sin sida menade att 
reversen var att anse som ogiltig då avtalets karaktär var av sådan art att avtalet 
stred mot lag och goda seder. 

Hovrätten inledde sin utredning med konstaterandet att en domstol i undantagsfall 
får avvisa en talan vars innehåll är av sådan karaktär att avtalet i sig inte skall 
kunna åtnjuta rättsordningens skydd. Premisserna för att en domstol skall kunna 
avvisa en tvist på sådan grund är att det uppenbart framgår av utredningen i målet 
eller av yrkandet att avtalets innehåll är av tvivelaktig karaktär. Det krävs även att  
”avtalet är ogiltigt och saknar rättsverkan, därför att det strider mot lag eller goda 
seder.” 

Då det inom svensk rätt saknas en allmän lagregel vilken ogiltighetsförklarar ett 
avtal som står i strid med lag eller goda seder, har lagstiftaren lämnat denna 
bedömning åt domstolen. Lagstiftaren har gett i uppdrag åt domstolen att utifrån 
omständigheterna i varje specifikt fall bedöma om avtalet skall anses vara ogiltigt 
eller ej. Ogiltighetsbedömningen som domstolen skall göra utgår från allmänna 
rättsgrundsatser där en analys skall göras av (1) förbudets syfte, (2) 
konsekvenserna av ogiltighetspåföljden och (3) behovet av ogiltighet som sanktion 
i det specifika fallet.  
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Hovrätten kom efter sin analys fram till att den åberopade reversen var av 
otillbörlig karaktär och att själva överenskommelsen är ogiltigtig och saknar 
rättsligt skydd då den underliggande prestationen skall anses strida mot goda 
seder. På denna grund menar hovrätten att talan inte omfattas av rättsordningens 
skydd. 

Detta fall belyser hur hovrätten använder sig av de tidigare rättsprinciperna vilka 
tagits fram av högsta domstolen gällande ogiltighet till följd av den allmänna 
rättsgrundsatsen.  
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4 Aktiebolaget och ABL 

Detta kapitel beskriver aktiebolaget som organisation. Vidare ger kapitlet en 
förklaring av aktiebolagets funktionsfördelning och de regler som kan leda fram till 
straffansvar med särskilt fokus på reglerna gällande det allmänna låneförbudet samt 
en exemplifiering av legala förbud i ABL. 

4.1 Allmänt om aktiebolags rättsliga ställning 

ABL är det civilrättsliga regelverk som sätter upp ramen för hur svenska 
aktiebolags verksamhet skall bedrivas. Ett aktiebolag är en fristående juridisk 
person som innehar rättskapacitet.65 Med rättskapacitet avses att ett aktiebolag 
kan ingå rättsförhållande där den juridiska person både kan förvärva rättigheter 
och ikläda sig skyldigheter gentemot tredje man.66 Innebörden av att ett aktiebolag 
är en fristående juridisk person är det faktum att aktiebolaget har en egen 
förmögenhetsmassa som är avskild från aktieägarnas förmögenhet. Detta gör att 
aktieägarna saknar personligt ansvar för företagets förpliktelser. Till följd av att 
aktiebolaget har en egen förmögenhetsmassa finns det en rad lagregler som 
reglerar aktieägarnas möjligheter att tillgodogöra sig medel från aktiebolaget. 
Bakgrunden till dessa begränsningar är att lagstiftaren vill skydda aktiebolagets 
fordringsägare.67  

4.2 Aktiebolagets skyddsintressenter 

I ABL finns det skyddsregler för såväl minoritetsaktieägarna som borgenärerna. 
Exempel på minoritetsskyddsregler finns i 7:47 och 8:41 1 st. ABL vilka stadgar att 
vare sig bolagsstämman eller något annat bolagsorgan får fatta ett beslut som ger 
en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller 
någon annan aktieägare. Vidare finns det även skyddsregler som är till för att 
skydda borgenärerna såsom de tvingande värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL 
vilka skyddar aktiebolagets bundna egna kapital.68  

4.3 Aktiebolagets syfte och föremål 

Enligt svensk rätt föreligger presumtionen att ett aktiebolag bedriver verksamhet i 
vinstsyfte.69 I de fall aktiebolag bedriver verksamhet i annat syfte än att bereda 
aktieägarna vinst skall detta klart framgå av bolagsordningen.70 Bolagsordningen 
skall även ta upp aktiebolaget verksamhetsföremål. Med verksamhetsföremål avses 
en specificering av vilka typer av verksamhet aktiebolaget bedriver. Genom 
verksamhetsföremålet tillser aktieägarna att styrelsen och den verkställande direktören 

                                                           
65 Hemström, C., sid. 32. 

66 2:25 ABL e contrario.  

67 Johansson, S., sid. 72-73. 

68 Se exempelvis 17:3 ABL. 

69 3:3 ABL. 

70 Prop. 2004/05:85 sid. 219. Jfr Prop. 2004/05:85 sid. 539-540. jfr. 3:3 ABL. 
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får en ram för vilken typ av verksamhet aktieägarna vill att aktiebolaget skall 
bedriva.71 

4.4 Aktiebolagets funktionsfördelning 

En aktieägares rätt att vara med och fatta beslut om hur aktiebolagets verksamhet 
skall skötas sker enligt, 7:1 ABL, genom bolagsstämman. Inom aktiebolagsrätten är 
det av viktigt att förstå skillnaden mellan de olika bolagsorganens 
funktionsfördelning.72 Funktionsfördelningen är uppdelad i en hierarkisk ordning 
där bolagsstämman är det organ som innehar den högsta förvaltningsmakten.73 
Vid bedömningen av de olika bolagsorganens funktionsfördelning är det av vikt att 
särskilja begreppen förvaltning och verkställighet. Förvaltningen är den del av 
beslutsfattandet som rör den inre organisationen medan verkställighet är sådana 
beslut som får verkan mot tredje man. Det är således upp till styrelsen och den 
verkställande direktören att verkställa de beslut som stämman ger direktion om. 74 
Hierarkin leder även fram till att den verkställande direktören måste följa 
styrelsens direktion. Detta gör att den verkställande direktörens bestämmanderätt 
upphör i en situation där styrelsen går in och detaljstyr hur den verkställande 
direktören skall sköta vissa delar av den löpande förvaltningen.75  

Styrelsen och den verkställande direktören har ingen skyldighet att följa alla typer 
av beslut som fattas av bolagsstämman. I en situation där ett stämmobeslut 
överträder en lagregel kan den verkställande direktören eller styrelsen frånse 
sådant beslut.76 Vidare får bolagsstämman och styrelsen inte inskränka den 
verkställande direktörens befogenheter i allt för hög grad, då ett sådant 
förfarandesätt skulle strida mot grundtanken med funktionen av att ett aktiebolag 
innehar en verkställande direktör som bolagsorgan.77 En verkställande direktör 
skall med andra ord ges möjlighet att sköta den löpande förvaltningen. Med ansvar 
för den löpande förvaltningen avses alla beslut gällande driften av aktiebolaget 
med undantag av de beslut som anses ha stor betydelse för aktiebolagets 
verksamhet eller beslut som anses vara av osedvanlig karaktär med hänsyn av 
varsamhetens art. De beslut som undantas den verkställande direktörens 
befogenhet skall fattas av styrelsen.78  

                                                           
71 Nerep, E., del 1. sid 182. 

72 Skog, R., sid. 163. jfr prop. 2004/05:85 sid. 291 jfr SOU 2001:1, sid. 244. 

73 Stattin, D.,(II), sid. 83. jfr. prop. 1975:103 sid. 235-236. 

74 Sandström, T., sid. 23. 

75 Prop. 1975:103 sid. 374. 

76 Skog, R., sid. 162-163. jfr 8kap. 41§ ABL. 

778 kap. 29§ ABL jfr 8kap 36§ ABL jfr Prop. 1975:103 sid. 374. 

78 Skog, R., sid. 163-164. jfr. 8:29 2st ABL e contrario. 
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4.4.1 Omsorgsplikt och lojalitetsplikt för verkställande direktör 

En person som är verkställande direktör innehar en omsorgs och lojalitetsplikt 
gentemot aktieägarna och tredje man. Med lojalitetsplikt avses att den 
verkställande direktören skall likställas med de anställda av aktiebolaget.79 Som 
anställd av aktiebolaget uppfattas den verkställande direktören som syssloman. 
Rättsförhållandet mellan en syssloman och en huvudman regleras genom 
arbetsrättsliga principer. Huvudprincipen gällande en sysslomans skyldighet 
gentemot huvudman är att denne uteslutande skall agera utifrån huvudmannens 
intresse.80 En person som är anställd av bolaget skall med andra ord fatta beslut 
utifrån syftet med verksamheten vilket i regel är att skapa vinst åt aktieägarna. 
Detta innebär att den verkställande direktörens beslut skall basers på 
affärsmässiga avväganden som skall gynna bolaget.81 Om den verkställande 
direktören uppsåtligen fattar beslut som skadar bolaget blir denne 
skadeståndsskyldig.82 Vidare får den verkställande direktören inte fatta beslut som 
ger en otillbörlig fördel åt vissa aktieägare eller någon annan till nackdel för 
bolaget.83 En aktieägare måste med andra ord genomdriva sina önskemål om hur 
styrelsen skall fatta beslut på bolagsstämman för att rättshandlingen skall anses 
bolagsrättsligt giltig.84 Om aktieägarna vill styra hur den verkställande direktören 
sköter den löpande förvaltningen måste de instruera styrelsen genom 
bolagsstämmobeslut att ändra i VD-instruktionen.85 

4.4.2 Legalitetsprincipen 

Inom svensk rätt råder principen nullum crimen sine lege, legalitetsprincipen. 
Legalitetsprincipen innebär att en person inte kan dömas till straff i  en situation 
där uttryckligt lagstöd saknas.86 Denna princip är en av de grundläggande 
rättsgrundsatserna inom den svenska straffrättskipningen. Principen står att 
återfinna ”genom bestämmelserna i 2 kap 10 § regeringsformen, i 5 § lagen 
(1964:163) om införande av BrB samt i 1 kap 1 § BrB i dess lydelse enligt lagen 
1994:458, liksom i Europakonventionen.” Vidare följer av legalitetsprincipen att 
straffbud inte skall tolkas analogt. Detta hindrar dock inte att en analys genomförs 
där straffbudet tolkas utifrån allmänt vedertagna grundsatser för att på så sätt 
undersöka straffbudets rätta mening. Denna typ av tolkning måste dock utföras 
under stor försiktighet och följa de gällande reglerna för lagtolkning.87 

                                                           
79 Sandström, T., sid. 248-249. 

80 Nerep, E., del 1, sid. 624. 

81 Sandström, T., sid. 248-249. 

82 29 kap. 1§ ABL. 

83 8 kap. 41§ 1 st. ABL. 

84 Stattin, D., sid. 30. 

85 Nerep, E., del 1, sid. 625. 

86 Klamberg, M., sid. 134. 

87 NJA 1994 sid. 480. 
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4.4.3 ABL:s straffsanktion 

I ABL finns ett begränsat antal överträdelser som kan leda till böter eller fängelse 
upp till ett år. Dessa överträdelser finns uppräknade i 30:1 ABL och innefattar 
överträdelser av reglerna för (1) privata aktiebolags kapital anskaffning, (2) 
tillhandahållande av aktiebok, (3) om hur styrelsearbetet skall bedrivas och (4) 
regler om låneförbud.88 Mer om i vilka situationer straffansvar kan uppkomma 
följer nedan. 

(1) Ett privat aktiebolag eller aktieägare i sådant bolag tillåts inte uppsåtligen 
erbjuda allmänheten att teckna eller förvärva aktier i bolaget. Bolaget får 
inte heller sprida sina aktier på börsen.89  

(2) Den som ”uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag 
föra aktiebok eller hålla aktiebok tillgänglig”. Detta innebär att styrelsen i ett 
avstämningsbolag skall tillse att aktieboken förs på ett lagenligt sätt och att 
den hålls tillgänglig för allmänheten.90  

(3) Enligt reglerna för styrelsearbete skall styrelsen sammankallas i de fall en 
styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.91 Vidare skall 
styrelsesuppleant beredas tillträde till styrelsemötet i en situation där 
styrelseledamot inte kan närvara vid sammanträdet.92 När styrelsen fattar 
styrelsebeslut krävs det att samtliga styrelseledamöter fått möjlighet att 
delta i ärendet och att de blivit tilldelade ett tillräckligt tillfredställande 
beslutsunderlag.93 Den som är ansvarig för att detta sköts kan bli 
straffansvarig i de fall denne uppsåtligen eller oaktsamt överträder dessa 
regler.94 

(4) Den sista kategorin av överträdelser som en person kan hållas 
straffansvarig för är i de fall överträdelsen sker i form av ett uppsåtligt eller 
oaktsamt brytande mot en av låneförbuds lagregler i 21 kap. 1, 3, 5 och 
10§§ ABL.95 Enligt 21:1 och 21:3 ABL får ett aktiebolag vare sig låna ut 
pengar eller ställas som säkerhet för lån av pengar till någon som tillhör den 
så kallade förbjudna kretsen. I 21:5 ABL finns förvärslåneförbudet vilket tar 
sikte på att ett aktiebolag inte kan låna ut pengar till någon som skall 
förvärva aktier i det långivande aktiebolaget för pengarna.96 Vidare kan 

                                                           
88 Andersson et al sid. 30:2-30:5. 

89 30:1 1 st. 1 p. ABL. jfr. 1:7 ABL jfr. 1:8 ABL. 

90 30:1 1 st. 2 p. ABL. jfr. 5 kap. ABL 

91 8:18 2 m. ABL. 

92 8:20 1 st. ABL. 

93 8:21 2 st. ABL. 

94 30:1 1 st. 3 p. ABL. 

95 30:1 1 st. 4 p. ABL. 

96 Nerep, E., del 3, sid. 390. 
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styrelsen och den verkställande direktören hållas straffansvariga om de inte 
upprättar en förteckning över den typ av lån eller förskott på lån eller 
ställande av säkerhet för lån som räknas upp i 21:10 ABL.  

ABL:s straffsanktion tillhör kategorin specialstraffbestämmelser. Med 
specialstraffbestämmelser avses de straffbestämmelser som inte ingår i BrB.97 För 
att en specialstraffbestämmelse skall leda till straff krävs det att överträdelsen är 
av sådan art att samhället har en särskild anledning att ingripa. Som beskrivs ovan 
är det endast ett fåtal utvalda områden inom aktiebolagsrätten som innehar en 
sådan särställning att en överträdelse av lagregeln anses vara så allvarlig att 
straffsanktionen är påkallad.98  

4.5 Låneförbudsreglerna i 21:1,3 ABL 

4.5.1 Allmänt om låneförbud  

I ABL finns det två kategorier av låneförbud. Den första kategorin är förbud som 
skall motverka aktiebolag från att låna ut pengar till personer vilka anses vara 
närstående till aktiebolaget.99 Detta förbud benämns det allmänna låneförbudet. 100 
Den andra kategorin är det så kallade förvärvslåneförbudet, vilket tar sikte på den 
situation där låntagaren vill låna pengar av bolaget för att kunna förvärva aktier i 
bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.101  

4.5.2 Det allmänna låneförbudet 

Regleringen av det allmänna låneförbudet finns stadgat i 21:1 ABL och föreskriver 
det faktum att ett aktiebolag inte får låna ut pengar till de i paragrafen uppräknade 
personerna: 

 ” 1. den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, 2. den som är styrelseledamot 
eller verkställande direktör i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, 3. den som är gift eller 
sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som avses i 1 eller 2, 
4. den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den 
ene är gift med den andres syskon, eller  5. en juridisk person över vilken en person som avses i 1-4, 

ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.”  

Vidare stadgar 21:3 ABL att de personer som inte får låna pengar av aktiebolaget 
enligt 21:1 ABL ej heller har möjlighet att låna pengar med aktiebolaget som 
säkerhet. Det skall dock nämnas att det finns ett par undantag till uppräckningen 
av närståendekretsen i 21:1 ABL. Utöver fysiska och juridiska personer som inte 
träffas av den förbjudna kretsen i 21:1 ABL undantar 21:2 ABL kommunlån, 
koncernlån, kommersiella lån och lån till aktieägare och dennes närstående som 

                                                           
97 Nerep, E., del 3, sid. 399-400. 

98 Nerep, E., del 3, sid. 399-400. 

99 Andersson et al sid. 21:2. 

100 Andersson, J., (II) sid. 185. 

101 Andersson et al sid. 21:2. 
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har ett aktieinnehav vilket understiger en procent av aktiebolagets bundna egna 
kapital. 

Enligt lagstiftaren finns det två skyddsintressen som ligger till grund för lagregeln 
att aktiebolagets närståendekrets inte skall ges möjlighet till att låna pengar av 
aktiebolaget. Det första skyddsintresset syftar till ett undantagande av möjligheten 
för närståendekretsen att kunna kringgå skattelagstiftningen.102 Enligt lagstiftaren 
är det vanligt förekommande att ledning och majoritetsaktieägare i ett aktiebolag 
undergår eller skjuter upp skatt genom att låna pengar av företaget för sin privata 
konsumtion.103 En avsaknad av ett allmänt låneförbud leder med andra ord fram 
till en oönskad sammanblandning av aktiebolagets och aktieägarnas ekonomier.  
Genom ett förbud mot penninglån som förbjuder närståendekretsen från 
möjligheten att låna pengar av aktiebolaget, anser lagstiftaren att denne löst denna 
problematik. Det andra skyddsintresset syftar till borgenärsskyddet i aktiebolaget. 
Genom närståendelåneförbudet anser lagstiftaren att denne stärker borgenärernas 
skydd på så sätt att aktiebolagets bundna egna kapital skyddas. Lagstiftaren menar 
även att låneförbudet är av vikt enär det motverkar driften av oseriösa 
verksamheter.104 

Vidare skall reglerna angående förbud mot penningutlåning till närståendekrets 
även tillämpas i en situation där någon i närståendekretsen söker ta ett penninglån 
där denne använder sig av aktiebolaget som säkerhet för lånet. Anledningen till 
detta är enligt lagstiftaren att situationen då aktiebolaget ställer säkerhet för 
penninglån hos tredje man är detsamma som att närståendekretsen lånar 
pengarna av aktiebolaget 105 

I de fall ett aktiebolag lämnat ett förbjudet lån uppstår en omedelbar skyldighet för 
mottagaren att återbetala lånet till aktiebolaget. Vidare kan inte en tredje man som 
lånat ut pengar till någon i den förbjudna kretsen kräva aktiebolaget på betalning i 
en situation där denne var medveten om att låntagaren blivit smittad genom 
låneförbudsreglerna i 21:1 ABL eller 21:5 ABL.106 

4.6 Exempel på legala förbud i ABL 

Ett exempel på legalt förbud i ABL som skyddar borgenärerna är enligt min mening 
17:3 ABL som stadgar att en värdeöverföring inte får äga rum om det saknas 
teckning i det bundna egna kapitalet.  Skulle en värdeöverföring i form av 
vinstuteldning eller minskning av aktiekapitalet ske i strid med reglerna i 17, 18 
eller 20 kap. ABL och mottagaren insåg eller bort inse att värdeöverföring står i 
strid med ABL, skall denne återbära värdeöverföringen enligt 17:6 ABL. Gäller 
värdeöverföringen en förtäckt vinstutdelning enligt 17:1 1 st 4 p räcker det med 
att aktiebolaget visar att mottagaren insåg eller bort inse att transaktionen var en 

                                                           
102 21:1 ABL jfr Prop 2004/05:85 sid. 427. 

103 Prop 1973/93: sid. 66. 

104 21:1 ABL jfr Prop 2004/05:85 sid. 427. 

105 21:3 ABL jfr Prop 2004/05:85 sid. 427. 

106 Nerep, E., del 2. sid. 447. jfr 21:11 ABL. 
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värdeöverföring från bolaget för att bristtäckning skall ske.107 I en situation där 
den som mottagit sådan värdeöverföring inte kan återbära bristen kan en person 
som medverkat till beslutet om värdeöverföringen bli medansvarig, vilket innebär 
att denne blir tvungen att läka bristen. Gällande verkställande direktör eller 
styrelseledamot medverkan gäller att personen i frågan handlat uppsåtligt eller 
oaktsamt.108 

Ett annat exempel på ett legalt förbud i ABL torde vara reglerna då aktiebolaget 
förvärvar sina egna aktier. Enligt 19:1 1st ABL får ett aktiebolag inte teckna egna 
aktier. Vidare stadgar 19:1 2 st. ABL att styrelsen och den verkställande direktören 
blir solidariskt betalningsansvariga för de aktier som aktiebolaget har tecknat. Kan 
styrelseledamot eller den verkställande direktören visa att denne inte kände till 
eller bort känna till att bolaget tecknat egna aktier underkommer personen 
betalningsansvar. Vidare gäller dessa bestämmelser även i de fall då ett 
dotterbolag tecknar aktier i moderbolaget.109  Ett avtal som stipulerar att 
aktiebolaget skall förvärva egna aktier skall anses vara ogiltigt enligt 19:4 ABL om 
inte annat följer av 19:5 ABL. Avtal i strid med förvärvsförbudet skall anses tillhöra 
kategorin starka ogiltighetsgrunder som inte kan läkas.110 

                                                           
107 Nerep, E., del 2. Sid. 241. Jfr 17:6 ABL. 

108 17:7 ABL. 

109 19:2 ABL. 
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5 Aktieägaravtal 

Detta kapitel beskriver rättsreglerna gällande aktieägaravtal med vitesklausul. 

5.1 Inledning aktieägaravtal 

De grundläggande reglerna för hur ett aktiebolag skall styras och bedrivas finns i 
ABL. Dessa regler är en minimumstandard för vilka rättigheter och skyldigheter ett 
aktiebolag och dess ägare innehar.111 I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att 
en individ innehar rättigheten att av egen fri vilja ingå ett avtal med en annan 
individ.112 Aktieägaravtalet är en typ av avtal som reglera förhållandet mellan 
aktieägare.113 Denna typ av avtal kan antingen ingås mellan ett visst antal 
aktieägare eller så kan samtliga aktieägare vara inblandade.114 Genom att upprätta 
ett aktieägaravtal uppstår ett rättsförhållande mellan avtalsparterna som kan ses 
som ett kompletterande regelverk till de generella reglerna i ABL.115  

En anledning till att aktieägaravtal ingås är att aktiebolagslagen endast sätter en 
minimumreglering för hur ett aktiebolag skall bedrivas. Reglerna i ABL gäller alla 
aktiebolag stora som små, vilket medför att regleringarna är väldigt generellt 
hållna. I mindre bolag med en liten ägarkrets kan det därför vara smidigt att 
mellan aktieägare upprätta aktieägaravtal som utfyllnad till aktiebolagslagen och 
bolagsordningen för att på så sätt effektivisera bedrivandet av verksamheten.116 I 
dessa aktiebolag är det ofta att personerna som har makten på aktiebolagets 
bolagsstämma också sitter i styrelsen för bolaget. Det är även vanligt i de lite 
mindre aktiebolagen att minst en av huvudägarna har en företagsledande roll inom 
bolaget.117 För att som aktieägare kunna utöva bestämmande inflytande över ett 
aktiebolag krävs det att aktieägaren förfogar över mer än 50 % av rösterna på 
bolagsstämman.118 I de fall styrelseledamot saknar ett tillräckligt stort 
aktieinnehav för att få majoritetsposition vid omröstningarna på bolagsstämman 
kan denne ingå aktieägaravtal med andra aktieägare om hur dessa skall rösta.119  

En annan anledning till att aktieägare upprättar aktieägaravtal är att 
aktieägaravtalen till skillnad från exempelvis bolagsordningen kan hållas hemlig 
mellan parterna. Genom upprättandet av ett aktieägaravtal kan aktieägarna på ett 

                                                           
111 Stattin, D., sid. 3. 

112 Molin, A., sid. 13. 

113 Fagerlund, S., sid. 750. 

114 Molin, A., sid. 56. 

115 Fagerlund, S., sid. 750. 

116 Molin, A., sid. 13. jfr prop. 2004/05:85 sid. 295. 

117 Svante, J., sid. 121. 

118 Sjöman, E., sid. 49. 

119 Svante, J., sid. 121. 
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enkelt sätt sätta upp spelregler för hur de skall förhålla sig till varandra och vilken 
sanktion som skall uppstå om endera parten bryter mot avtalet.120 

Det skall dock påpekas att ett aktieägaravtal inte binder bolaget bolagsrättsligt, 
utan avtalet binder endast avtalsparterna. Detta hindrar dock inte aktieägarna från 
att upprätta ett avtal vilket indirekt får samma utfall som om avtalet hade bundit 
aktiebolaget.121 Den stora frågan är hur rättsläget ser ut mellan parterna i de fall 
ett aktieägareavtal avviker från de aktiebolagsrättsliga reglerna i ABL.122 

5.2 Aktieägaravtalets verkan 

5.2.1 Bakgrund 

Varje aktieägaravtal är unikt och omfattar endast de aktieägare som bundit sig via 
avtalet.123 Som ovan nämns binder aktieägaravtalet endast de parter som ingått 
avtalet och inte bolaget. Bolaget skall med andra ord ses som en fristående juridisk 
person vilken måste följa reglerna i ABL.124 En fråga som uppstår till följd av att 
bolaget lämnas utanför avtalsparternas rättsförhållande är om de 
associationsrättsliga reglerna avspeglar sig på avtalsförhållandet eller om det står 
aktieägarna fritt och oinskränkt att ingå avtal som strider mot regler i ABL.125 Man 
måste komma ihåg att särskilja rättsförhållandet mellan aktieägarna med det 
rättsförhållande som uppstår om en aktieägare även sitter på en styrelsepost eller 
som verkställande direktör i bolaget. Till skillnad från bolagsorgan behöver inte 
aktieägare följa reglerna i ABL vilket en styrelseledamot eller en verkställande 
direktör måste göra.126 Detta förhållande gör att det är två rättsförhållanden som 
måste utredas för att se vilken verkan ett aktieägaravtal kan få. De två förhållanden 
som måste analyseras är (1) avtalets verkan mot bolaget och (2) avtalets verkan 
mellan aktieägarna.127 Nedanstående figur belyser problematiken.128  
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121 Stattin, D., sid. 3. 

122 Sandström, T., sid. 81. 

123 Molin, A., sid. 59. 

124 Stattin, D., II, sid. 3. jfr. prop. 1975:103, sid. 314. 

125 Sandström, T., sid. 81. 

126 29 kap. 1 1st ABL 

127 Sandström, T., sid. 82. 
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Bilden illustrerar rättsförhållandet mellan ett aktieägaravtal och ABL:s rättsregler. 
Figuren är tagen från boken Introduktion till aktieägaravtal av Statin sid. 3. 

5.2.2 Aktieägaravtalets verkan mot bolaget 

Ett aktieägaravtal är som tidigare konstaterats en fristående rättshandling mellan 
aktieägarna. Med fristående avses att rättsförhållandet är sådant att endast 
aktieägarna är bundna av överenskommelsen. Detta gör att ett beslut som fattas av 
ett av bolagets organ inte kan klandras då beslutet står i strid med vad som 
stadgats i ett aktieägaravtal.129  

En hovrättsdom som belyser problematiken är Svea hovrätts dom Ö 2116-03. 
Bakgrunden till fallet var att en kvinna väckte skadeståndstalan gentemot tre 
personer som satt i styrelsen för ett bolag. Till grund för sin talan anförde kvinnan 
i egenskap av aktieägare att personerna i egenskap av styrelseledamöter genom 
vilseledande uppgifter till förmån för styrelseledamöterna och till nackdel för 
henne lyckats få henne att teckna aktier i bolaget till ett värde av 550 000 kr. 
Kvinnan yrkade vidare att styrelseledamöterna skulle anses vara 
skadeståndsskyldiga enligt skadeståndsreglerna i ABL. Styrelseledamöterna å sin 
sida ville ogiltighetsförklara käromålet då det i ett aktieägaravtal mellan 
styrelseledamöterna i egenskap av aktieägare och kvinnan i egenskap av 
aktieägare fanns en klausul vilken stadgade att en sådan tvist skulle avgöras 
genom skiljedom. Frågan som behandlades i fallet var huruvida domstolen var 
behörig att pröva fallet eller ej. 

Domstolen kom i sitt domslut fram till att ett aktieägaravtal endast är tillämpligt på 
rättsförhållande som härrör parterna i egenskap av aktieägare. I det förevarande 
fallet förhöll det sig på sådant vis att kvinnan i egenskap av aktieägare krävde 
skadestånd av de svarande i egenskap av styrelseledamöter och verkställande 
direktör enligt skadeståndsreglerna i ABL. Detta förhållande medför att tvisten 
skall prövas av domstol då rättsförhållandet skall beaktas utifrån reglerna i ABL.130 

Detta mål belyser det faktum att aktieägareavtal skall tolkas fristående från 
reglerna kring rättigheter och skyldigheter enligt ABL. Fallet är en bra illustration 
av att en bedömning måste göras utifrån olika typer av rättsförhållanden.  
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5.2.3 Avtalets verkan mellan aktieägarna.  

Det faktum att aktieägaravtalet endast binder aktieägarna i ett rättsförhållande ger 
för handen att ett aktieägaravtal endast i undantagsfall kan angripas med stöd av 
ABL:s tvingande lagstiftning. Huvudregeln angående aktieägaravtal är att 
avtalsförhållandet mellan aktieägarna i aktieägaravtalet skall tolkas enligt reglerna 
i AvtL.131 

Inom svensk rätt råder avtalsfrihet som innebär att en individ innehar en rättighet 
att av egen fri vilja få bestämma med vem individen vill ingå avtal och vad avtalet 
skall innehålla.132 Ett avtal är en partbindningsfunktion som uppstår till följd av 
kontrahenters vilja att ingå ett rättsförhållande med varandra. Avtalet uppstår 
genom en viljeförklaring där ena parten ger ett anbud som motparten 
accepterar.133 Då avtal uppstått mellan parterna gäller rättsförhållandet pacta sund 
servanda, vilket innebär att avtal skall hållas.134 Rättsföljden av att avtalet skall 
hållas är att avtalet erhåller rättsordningens skydd. Ett rättsförhållande som är 
skyddat av rättsordningen får till följd att en kontrahent innehar rättigheten att få 
avtalsinnehållet framtvingat genom domstol då motpart bryter mot 
överenskommelsen.135 

I de fall part bryter mot aktieägaravtalet och reglering angående skadestånd 
saknas, kan motpart kräva skadestånd genom att påvisa att denne lidit ekonomisk 
skada till följd av avtalsbrottet. Det kan dock vara problematiskt att bevisa hur stor 
den ekonomiska skadan är. För att undvika problematiken kring beräkning av 
skadeståndet kan parterna i aktieägaravtalet införa en vitesklausul som reglerar 
hur beräkningen av ersättning för avtalsbrottet skall beräknas.136 

5.3 Vitesklausul 

5.3.1 Syftet med vitesklausulen  

Genom att upprätta en vitesklausul i aktieägaravtalet kan part på ett effektivt sätt 
förhindra motpart från att begå avtalsbrott.137 En vitesklausul är en klausul i ett 
avtal som ger en part rätt till ersättning då motparten inte fullgör sin prestation i 
enlighet med avtalet.138 Syftet med vitesklausulen är att den ena parten vill 
försäkra sig om att prestation kommer att utföras. För att en vitesklausul skall 
utfalla krävs att part begår ett avtalsbrott.139 Det krävs även att det i vitesklausulen 
                                                           
131 Sandström, T., sid. 83. 

132 Ramberg & Ramberg, sid. 25. 

133 Adlercreutz, A., sid. 21-22. Jfr 1 kap 1§ AvtL. 

134 Grönfors, K., sid. 53. Jfr 1 kap 1§ AvtL. 
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klart framgår vilken typ av avtalsbrott som leder fram till ersättning och hur vitet 
skall beräknas.140 Tanken är att vitesklausulen skall klargöra vilken ersättning som 
skall utgå, för att på så sätt undanröja problematiken kring 
skadeståndsersättningen vid tvist. Det enklaste sättet att utforma en vitesklausul 
är att sätta ersättningen till ett fast belopp.141 Med andra ord fungerar 
vitesklausulen som ett påtryckningsmedel genom vilken man kan reglera hur 
motparten skall agera.142 Vid utformningen av vitesklausulen måste man ta i 
beaktande vilket belopp vitet skall sättas till. Avvägandet gällande vitesbeloppet 
görs utifrån vilket syfte vitet skall uppfylla. I en situation där vitet skall fylla en 
påtryckningsfunktion förutsätts att vitet sätts till en nivå som är ekonomiskt 
kännbar för motparten.143 

5.3.2 Vitesklausulens ogiltighet 

En vitesklausul är en typ av förbindelse som är beroende av en huvudförbindelse. 
Denna relation mellan klausulen och huvudförbindelsen leder fram till slutsatsen 
att en vitesklausul ej kan anses vara giltig i en situation där huvudförpliktelsen 
enligt lag anses ogiltig.144 Redan i romersk rätt rådde rättsförhållandet att en 
vitesklausul skall anses vara ogiltig om huvudförbindelsen ansågs vara av sådan 
karaktär att förbindelsen var omöjlig att utföra eller att huvudförpliktelsen stred 
mot lag eller goda seder.145 Undantaget från regeln om vitesklausuls ogiltighet då 
huvudförbindelsen är civilrättsligt ogiltig är en situation där vitesklausulen är 
utformad på ett sådant sätt att klausulen kan ses som ett surrogat till det 
begränsade negativa kontraktsintresset. Om vitesklausulen däremot är utformad 
med syfte att straffa motpart då denne begår avtalsbrott kan sådan klausul ej göras 
gällande mot motpart då huvudförpliktelsen är ogiltig.146 

 

                                                           
140 Hedwall, M., sid. 183. 

141 Rodhe, K.,(II) sid. 250-251. 

142 Rodhe, K., (II) sid. 172. 

143 Olsen, L., sid. 29-30. 

144 Fehr, M., sid. 12. 

145 Fehr, M., sid. 12. 

146 Rodhe, K., sid. 588. 
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6 Hypotetisk situation då aktieägaravtal står i strid 
med legalt legaltförbud i ABL  

Detta kapitel tar upp en hypotetisk situation och hur domstolen troligtvis skulle 
bedöma rättsläget. 

Den hypotetiska situationen utgår från att den verkställande direktören för ett 
aktiebolag undertecknar ett aktieägaravtal vars innehåll stipulerar att aktieägaren 
i sin position som verkställande direktör skall utbetala ett lån på 1 000 000 kr från 
aktiebolaget till den andre aktieägaren. Aktieägaren till vilken lånet betalas ut 
innehar aktier för mer än en procent av det bundna egna kapitalet i aktiebolaget. I 
avtalet stipuleras även att den verkställande direktören i egenskap av aktieägare 
vid överträdelse av aktieägaravtalet enligt vitesklausul skall utge 500 000 kr till 
den andra aktieägaren om denne inte fullgör sitt åtagande enligt aktieägaravtalet.  

Genom undertecknandet av ett sådant avtal försätter sig den verkställande 
direktören i en prekär situation. Problematiken som uppstår tillföljd av avtalet är 
att den verkställande direktören antingen kommer kunna hållas straffansvarig 
enligt de associationsrättsliga reglerna om det allmänna låneförbudet eller så 
kommer den verkställande direktören i egenskap av aktieägare bli tvungen till en 
utbetalning av vitesbeloppet då aktieägaren i sin position som verkställande 
direktör söker undkomma de straffrättsliga bestämmelserna i ABL. Denna typ av 
avtal leder med andra ord fram till ett moment 22, där individen som bundit sig av 
avtalet har att välja mellan två förfaranden vilka båda är till nackdel för denne.  

I denna situation blir den primära frågeställningen om ett sådant aktieägaravtal 
skall anses vara giltigt eller ej. Som konstaterats i den hypotetiska situation 
överträder avtalet i realiteten ett legalt förbud vilket enligt ABL är belagt med 
straffansvar. Problematiken ligger dock i det faktum att huvudförbindelsen är 
rättsförhållandet mellan kontrahenterna i deras egenskap av aktieägare. Ett avtal 
kan i yttersta undantagsfall anses ogiltigt i en situation där samhället anser att 
sådant avtal strider mot ett av samhället uppsatt skyddsintresse. I ett fall som 
detta är det intressanta att utreda hur en domstol skulle döma i ett mål där 
aktieägaren som skall mottaga lånet yrkar att den verkställande direktören i 
egenskap av aktieägare skall utbetala vite till följd av att denne vägrar uppfylla 
villkoren i aktieägaravtalet. 

Ett troligt scenario är att den verkställande direktören kommer bemöta yrkandet 
med en argumentation kring aktieägaravtalets giltighet. Genom en tydlig 
framläggning av hur situationen ser ut och en klar argumentation kring avtalets 
otillbörliga syfte kommer svaranden troligtvis få domstolen till att göra en 
utredning kring avtalets giltighet i enlighet med den allmänna rättsgrundsatsen.  

Det första domstolen kommer att konstatera gällande bedömningen av rättsläget 
är att prövningen kommer ske utifrån rättsförhållandet mellan aktieägarna. Som 
grund för denna bedömning ligger det faktum att aktieägaravtalet är en rättslig 
förbindelse mellan kontrahenterna som skall bedömas enligt AvtL. Vidare kommer 
domstolen utifrån förutsättningarna i tvisten komma fram till konklusionen att det 
i utredningen av fallet klart framgår att avtalet har ett otillbörligt syfte. Efter detta 
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konstaterande kommer domstolen gå vidare till steg två i bedömningen gällande 
avtalets giltighet då det står i strid med ett legalt förbud. 

I steg två kommer domstolen börja med konstaterandet att det inom svensk rätt 
saknas lagregler för rättsföljden då ett avtal står i strid med lag eller goda seder.  
Domstolen kommer vidare konstatera att ett avtal i vissa undantagsfall kan anses 
vara ogiltigt då det strider mot en allmän rättsgrundsats. Den allmänna 
rättsgrundsatsen inom svensk rätt gällande avtalets ogiltighet då avtalet strider 
mot legalt förbud vilket reglerar annat rättsförhållande än avtalsförhållandet utgår 
från bedömningen av syfte med förbudet, förbudets effektiva upprätthållande och 
vad som mellan parterna framstår som billigt. Enligt domstolen måste denna 
analys även göras då avtal strider mot legat förbud som är straffbelagt. 
Anledningen till detta är enligt domstolen att en straffbelagd handling inte 
automastisk blir ogiltig.147 I förevarande situation kommer domstolen göra en 
genomgång av reglerna i 21:1, 21:11 och 30:1 ABL. 

Till att börja med skulle domstolen undersöka syftet med ett allmänt låneförbud, 
vilket förbjuder vissa närstående personer till aktiebolaget från att få låna pengar 
av aktiebolaget. Enligt lagstiftaren föreligger den rättspolitiska åsikten att 
aktiebolagets ekonomi skall hållas separat från aktieägarnas ekonomi. Det finns 
enligt lagstiftaren två anledningar till denna åsikt. Den första anledningen är att 
man från samhällets sida vill komma åt en situation där en aktieägare eller annan 
närstående person söker använda ett lån av aktiebolaget som ett sätt att 
skatteplanerna. Lagstiftaren vill även komma åt situationen där aktieägaren 
använder sig av bolagets tillgångar för privatkonsumtion. Den andra anledningen 
är att låneförbudet skyddar bolagets borgenärer. Dessa två skyddsändamål är 
enligt lagstiftaren så pass viktiga att det skall finnas en lagregel vilken 
utryckningen förbjuder en sådan transaktion. 

Vidare anser lagstiftaren att det allmänna låneförbudet är så pass samhällviktigt 
att denne infört en ogiltighets regel i 21:11 ABL och en straffsanktions regel i 30:1 
ABL. Med ogiltighetsregeln har lagstiftaren tillsett att en transaktion där en 
penningsumma utbetalas från aktiebolaget till aktieägare skall ses som ogiltig. Med 
ogiltighet avses att pengarna omgående skall återbetalas från aktieägaren till 
aktiebolaget. Vidare är det allmänna låneförbud straffsanktionerat, vilket innebär 
att den som fattat beslutet om utbetalning kan bli dömd till fängelse. Då fängelse är 
den grövsta sanktionen inom det svenska rättssystemet torde konklusionen vara 
att lagstiftaren anser att det är av väldigt stor samhällsvikt att förbudet 
upprätthålls. Detta ger vid handen att upprätthållandet av förbudet torde anses 
vara så pass viktig att ogiltighet även skall överföras på ett utomstående 
rättsförhållande vilket överträder det legala förbudet för att på så sätt upprätthålla 
dess effektivitet. 

Då slutsatsen av de två första stegen torde vara att aktieägaravtalet är ogiltigt, skall 
även en rimlighetsbedömning göras där en proportionalitetsbedömning skall 
utföras. Proportionalitetsbedömning utgår från en jämförelse mellan 
omständigheterna vid överträdelsen av det allmänna låneförbudet och den 

                                                           
147 NJA 1992 sid. 717. 
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olägenhet som uppstår för part om ogiltighet fastslås. Då transaktion av pengar 
enligt 21:1 och 21:11 ABL skall anses vara ogiltig torde även sanktionen ogiltighet 
anses vara proportionerlig då aktieägaravtalet i realiteten är ett sätt att söka undgå 
ABL:s lagregler genom att sätta upp ett subsidiärt rättsförhållande. Vidare kommer 
domstolen troligtvis anse att vitesklausulen även den skall anses var ogiltig med 
beaktande av att huvudförbindelsen är ogiltig och att vitesklausulen är utformad 
som påtryckningsmedel.  
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7 Analys med diskussion 

7.1 Allmänt kring problemställningen 

I ett samhälle finns det lagar som reglerar vad individer får och inte får göra. Olika 
lagar har olika syften och olika grad av skyddsvärde. Inom det svenska 
rättssystemet är vissa lagar dispositiva medan andra är tvingande. Skillnaden 
mellan dispositiva lagregler och tvingande lagregler är att det står individer fritt 
att sinsemellan avtala om vad som skall gälla istället för de dispositiva lagreglerna. 
De tvingande lagreglerna skall däremot inte gå att avtala bort.  

Det som gör diskussionen om den allmänna rättsgrundsatsen angående ogiltighet 
då ett aktieägaravtal med vitesklausul står i strid med ett legalt förbud i ABL 
intressant, är det legala förbudets konstruktion. Ett legalt förbud är en tvingande 
lagregel som uttryckligen förbjuder ett visst handlingssätt som lagstiftaren vill 
komma till rätta med. Problemet gällande aktieägaravtal som strider mot ett legalt 
förbud är att aktieägaravtalet skall ses som ett separat rättsförhållande, vilket skall 
bedömas utifrån avtalsrättsliga regler. Att aktieägaravtal skall bedömas utifrån 
avtalsrättsliga regler leder till att överträdelsen av förbudet kommer bedömas 
utifrån två separata rättsförhållanden. Det ena rättsförhållandet kommer fokusera 
på rättsföljden av överträdelsen enligt det legala förbudet medan det andra 
rättsförhållandet kommer fokusera på bundenheten av avtalsförpliktelserna 
mellan parterna. Inom den svenska rättsordningen saknas det lagregler för vilken 
sanktion som skall följa av att avtalet strider mot ett legalt förbud. Avsaknaden av 
en sådan lagregel bidrar till en situation där den svenska rättsordningen indirekt 
godkänner giltigheten av avtal vilka överträder förhållanden som är skyddade av 
tvingande lag. 

Det rättspolitiska avvägande som lagstiftaren har haft att ta ställning till gällande 
en ogiltighetsregel då ett avtal står i strid med legalt förbud är enligt min mening 
hur pass skyddsvärd individens frihet att ingå avtal är. Lagstiftaren har i denna 
fråga uttryckt att ogiltighetssanktionen är ett väldigt stort ingrepp i individers 
avtalsfrihet. Anledningen till detta är att ett avtal eller del av avtal som är ogiltigt 
skall anses vara icke existerande. Med icke existerande avses att ingendera 
kontrahent behöver prestera i enlighet med avtalet. För att undvika att personer i 
spekulationssyfte skall utnyttja att ett avtal är ogiltigt då det strider mot ett legalt 
förbud, har lagstiftaren istället valt att öppna upp för en ogiltighetsbedömning som 
bygger på en allmän rättsgrundsats. Denna är situationsbaserad och bygger på ett 
antal avväganden vilka jag kommer diskutera närmare längre ner i denna analys.  

Till skillnad från lagstiftaren anser jag att det bör finnas uttryckliga lagregler som 
ogiltighetsförklarar avtal i strid mot vissa typer av tvingande lagregler. 
Anledningen till denna åsikt är att tvingande lagstiftning upprättas av en 
anledning. Varje lagregel som finns stadgad i lag har genomgått en noggrann 
undersökning. Den tvingande lagstiftningen är med andra ord till för att förhindra 
ett visst handlingsätt vilket borde leda till slutsatsen att avtal i strid med sådant 
handlingsätt skall anses ogiltigt. 
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7.2 Analys av när ogiltighet av aktieägaravtal kan prövas av 
domstolen 

I ett samhälle finns det som ovan nämnts olika typer av lagregler som har olika 
grader av skyddsvärde. Vissa skyddsvärden är av så pass stor vikt att det är upp till 
samhällsorgan såsom domstol att ingripa när ett sådant förbud överträds. I en 
sådan situation där domstolen ingriper ex officio i ett mål måste aktieägaravtalet 
bryta mot ett legalt förbudet som uppfyller kraven för starka ogiltighetsgrunder 
vilket innebär att avtalet är belagt med oläklig ogiltighet . De flesta lagregler har 
dock ett lägre skyddsvärde vilket gör att det är upp till var och en att tillse att en 
tvist angående överträdelsen av en sådan lagregel tas upp i domstol. Detta har 
domstolen anammat rörande tvister som behandlat rättsfrågan om ett avtal skall 
anses ogiltigt då avtalet har ett otillbörligt syfte som strider mot lag eller goda 
seder.  

Med otillbörligt syfte avses de fall då syftet med aktieägaravtalet är att kringgå 
tvingande lagstiftning . Huvudregeln för de flesta situationer då part vill 
ogiltighetsförklara ett aktieägaravtal är att denne i ett första steg måste angripa 
avtalet inför domstol för att ogiltighet skall kunna uppstå. Det räcker dock inte 
med att part angriper giltigheten av aktieägaravtalet utan domstolen kräver även 
att det klart framgår av utredningen eller yrkandet i målet att avtalsvillkoren har 
till syfte att kringgå det legala förbudet. 

Jag har svårt att se varför det skall anses nödvändigt att part måste angripa 
ogiltigheten genom att ha med det i sitt yrkande. Detta baserat på det faktum att 
ogiltighet inträder i de situationer där ett aktieägaravtal inte uppfyller de 
grundförutsättningar som krävs för ett giltigt aktieägaravtal skall anses föreligga. 
Då premisserna i målet är av sådan karaktär att ogiltighet är påkallad, borde 
domstolen som regel pröva aktieägaravtalets giltighet i enlighet med den allmänna 
rättsgrundsatsen. Rätten skall känna lagen och argumentet att part kan 
missgynnas av att domstolen lägger sig i borde inte väga lika tungt som att ett 
aktieägaravtal står i strid med ett legalt förbud i ABL. Anledningen enligt min 
mening till varför domstolen bör ingripa är att lagstiftningen mister sin funktion 
om parterna ges möjlighet att kringgå ett legalt förbud i ABL genom ett 
upprättande av ett subsidiärt rättsförhållande i form av aktieägaravtal. Slutligen 
anser jag att domstolsinstitutet är till för att skydda samhällsmedborgarnas 
rättigheter vilket leder till min åsikt att en domstol bör ingripa vid överträdelser av 
legala förbuden i ABL. 

7.3 Aktieägaravtalets giltighet vid överträdelse av ett legalt 
förbud i ABL. 

Då steg ett gällande aktieägaravtalets otillbörliga syfte är uppfyllt ger sig 
domstolsbedömningen in i steg två, vilket innebär att domstolen undersöker 
aktieägaravtalets giltighet utifrån den allmänna rättsgrundsatsen. Enligt praxis 
utförs denna bedömning utifrån tre hänsynstaganden. I doktrin har det dock lagts 
fram argumentation angående ett fjärde hänsynstagande som även det borde ligga 
till grund för ogiltighetsbedömningen.  
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Det första som undersöks är det legala förbudets syfte. Analysen av förbudets syfte 
anser jag är sund då den analyserar vad lagstiftaren vill uppnå med det legala 
förbudet och vilka skyddsintressen som det legala förbudet är till för att skydda. 
ABL som regelverk innehåller ett antal skyddsintressen såsom exempelvis 
minoritetsaktieägarskydd, borgenärsskydd och regler vilka skyddar aktieägarna 
från att styrelse och verkställande direktör utnyttjar sin ställning för egen vinning 
till nackdel för aktieägarna. 

Dessa skydd är av olika karaktär och inriktar sig på olika skyddsändamål. Vid 
bedömningen av skyddsändamålet får villkoren i aktieägaravtalen ställas mot det i 
ABL överträda legala förbudets skyddsändamål. Ett exempel på ett strakt 
skyddsändamål är reglerna gällande det allmänna låneförbudet som tagits upp i 
den hypotetiska situationen. Ju starkare skyddsändamål ett legalt förbud i ABL 
uppnår desto troligare är det att aktieägaravtalet kan ogiltighetsförklaras. 
Generellt gäller enligt min mening att de legala förbud vilka har till syfte att skydda 
aktiebolagets borgenärer är sådana typer av legala förbud vilka skall anses ha ett 
högt skyddsvärde. Legala förbud gällande en verkställande direktör eller 
styrelseledamots vårdplikt av aktiebolaget har däremot enligt min mening inte lika 
högt skyddsvärde vilket gör det svårare att angripa ett aktieägaravtal vilket strider 
mot ett sådant förbud.  

Ett tecken på att ett legalt förbud i ABL anses ha ett högt skyddsvärde är i de fall 
sådant förbud är belagt med antingen straffsanktion eller ogiltighetssanktion i ett 
rättsförhållande som träffas av reglerna i ABL. Ett exempel på legalt förbud med 
ogiltighetssanktion i ABL är förvärvsförbudet av aktiebolagets egna aktier i 19:1-
19:4 ABL. Dessa regler uttrycker specifikt att ett avtal i strid med förbudet är 
ogiltigt. Detta torde innebära att även ett aktieägaravtal skall anses vara ogiltigt då 
det strider mot förvärvsförbudet. I de fall uttrycklig lagregel angående 
ogiltighetssanktion saknas blir skyddsändamålet genast svagare och en djupare 
analys av förbudets syfte måste genomföras. 

Nästa steg i analysen är en utredning av vilka konsekvenser ogiltighetspåföljden 
skulle ha på parternas beteende. Då det inom den svenska rättsordningen saknas 
en lagregel som reglerar en situation där ett aktieägaravtal står i strid med ett 
legalt förbud i ABL ligger det nära till hands att civilrättslig ogiltighet bör uppstå i 
en situation där ett aktieägaravtal strider mot ett sådant förbud. Anledningen till 
att civilrättslig ogiltighet bör föreligga är enligt min mening det legala förbudets 
karaktär. Med det legala förbudet karaktär avser jag att det legala förbudet är en 
typ av tvingande lagstiftning som är till för att förbjuda ett visst handlingssätt. Om 
en överträdelse av ett legalt förbud i ABL inte leder till civilrättslig ogiltighet då 
annan sanktion inte finns stadgad i lag mister den tvingande lagstiftningen enligt 
min mening sin funktion.  

Den tredje bedömningen som enligt praxis skall tas hänsyn till är vad som framstår 
som billigt mellan parterna. I en situation där aktieägaravtalet innehåller en 
vitesklausul vilken skall utfalla om part bryter mot aktieägaravtalet uppstår en 
situation där motparten kan gå miste om vitesbeloppet om avtalet blir ogiltigt. 
Vitesklausulen är en sidoförbindelse till huvudförbindelsen som är 
aktieägaravtalet. Huvudregeln gällande vitesklausulen är att den är beroende av 
huvudförpliktelsen, vilket leder till att vitsskyldigheten i de flesta fall bortfaller om 
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huvudförpliktelsen är ogiltig. Undantaget till huvudregeln är när vitesklausulen är 
utformad på ett sådant sätt att klausulen kan ses som ett surrogat till det 
begränsade negativa kontraktsintresset. I de flesta fall används dock 
vitesklausulen som ett påtryckningsmedel, vilket skall få motparten att uppfylla de 
överenskomna villkoren i avtalet.  

Den bedömning som måste ske i denna situation blir om skyddsvärdet och det 
effektiva upprätthållandet av förbudet tillsammans har ett större skyddsvärde än 
den ekonomiska skadan som uppstår för parten som blir av med vitesbeloppet.  
Enligt min mening skall det mycket till för att vitesklausul med vitesbeloppet skall 
väga så pass tungt att en domstol skall försöka läka ett sådant aktieägaravtal som 
strider mot ett legalt förbud i ABL, särskilt då förpliktelsen är ensidig. Skulle det 
däremot förhålla sig så att båda parter via avtalet förpliktar sig att utföra en 
prestation av något slag kan bedömningen bli annorlunda detta beror dock på 
vilken typ av legalt förbud som överträds i ABL.  

Generellt används billighetsbedömningen i en situation där prestation redan skett. 
Då prestation redan skett anser domstolen i de flesta fall att skyddsvärdet och 
förbudets effektiva upprätthållande inte ger tillräckligt stöd åt att ett avtal skall 
anses ogiltigt. Istället för att ogiltighetsförklara avtalet anser domstolen att det är 
bättre att söka en mellanväg där domen tillser att avtalet läks. Det finns dock ett 
par regler såsom det allmänna låneförbudsreglerna i ABL, vilka är utformade på ett 
sådant sätt att de inte går att läkas. I dessa fall anser jag att ogiltigheten alltid är 
den sanktion som måste ske.  

Min uppfattning gällande billighetsbedömningen är att lagstiftaren har lagt alldeles 
för stort fokus på att endera parten kan förlora betydande summor i de fall ett 
avtal blir ogiltigt. Enligt min mening är det upp till gemene man att känna till den 
tvingande lagstiftningen. Denna åsikt leder mig till slutsatsen att domstolen i fler 
fall än idag borde anse att vissa typer av avtal borde vara ogiltiga. Anledningen till 
detta är att tvingande lag skall vara tvingande. 

Vidare kan det argumenteras för att domstolen även skall väga in det faktum att 
kontrahents goda tro borde spela in i de fall då ett avtal strider mot ett legalt 
förbud. Den goda tron torde dock endast kunna åberopas i en situation där det 
finns ett godtrosskydd som är viktigare än upprätthållandet av det legala förbudets 
skyddsändamål. 
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8 Slutsats 

För att upprätthålla den tvingande lagstiftningen är det enligt min mening av vikt 
att ha tydliga regler vilka förhindrar avtal från att kringgå legala förbud. Problemet 
enligt mitt sätt att se på hur domstolen bedömer en situation där ett avtal strider 
mot en tvingande lagregel är att domstolen blandar processuella regler med 
materiella regler. I en situation där ett aktieägaravtal står i strid med ett legalt 
förbud anser jag att domstolen borde se mer till frågan som handlar om avtalets 
giltighet än till syftet med avtalet. Vidare anser jag att ett sådant förhållningsätt på 
ett bättre sätt skulle skydda de samhällsintressen som finns uppsatta i de legala 
förbuden i ABL. Jag anser vidare att denna bedömning ej skall anses vara pactum 
turpe utan borde snarare kallas bedömning av avtalsvillkors giltighet då de står i 
strid med legala förbud genom den allmänna rättsgrundsatsen.  

Vad gäller aktieägaravtalets giltighet då det strider mot ett legalt förbud i ABL 
anser jag att det finns legala förbud som har tillräckligt stort skyddsvärde för att 
ett aktieägaravtal skall anses ogiltigt. Anledningen till denna slutsats är att 
aktiebolaget är en fristående juridisk person med rättskapacitet som kan förvärva 
rättigheter och ikläda sig skyldigheter gentemot tredje man. Detta faktum gör att 
de aktiebolagsrättliga reglerna är till för att skydda samhället mot att individer 
som söker undkomma eget ekonomiskt ansvar genom att bedriva sin verksamhet i 
aktiebolagsform. Med beaktande av att individer undkommer det ekonomiska 
ansvaret anser jag att de skyddsvärden som finns inom aktiebolagslagen bör anses 
som väldigt viktiga att upprätthålla. 
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