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Sammanfattning 

I aktiebolagslagen (2005:551) uppställs i kapitel 17 regler avseende värdeöverföringar, vars 

syfte är att skydda bolagets aktieägare och borgenärer. I ABL 17:6 1 st 2 meningen stadgas 

en återbäringsskyldighet för en mottagare som i första led mottagit en förtäckt värdeöver-

föring och i ABL 17:7 1-2 st stadgas ett bristtäckningsansvar för den som medverkat till ett 

beslut om värdeöverföring eller har verkställt ett sådant beslut och i ABL 17:7 3 st stadgas 

att den som i andra led mottagit egendom från mottagaren i första led kan bli bristtäck-

ningsansvarig. För återbäringsskyldighet enligt ABL 17:6 1 st 2 meningen krävs att motta-

garen i första led varit i ond tro medan det för ansvar enligt 17:7 1-2 st förutsätts att den 

medverkande agerat i uppsåt eller av grov oaktsamhet. För ansvar enligt 17:7 3 st förutsätts 

mottagaren i andra led haft vetskap om att egendomen härrör från en olaglig värdeöverfö-

ring. I den svenska rättstillämpningen ter sig en tillämpning av dessa bestämmelser, för en 

till bolaget utomstående, vara problematisk. Problematiken hänför sig till gränsdragnings-

svårigheterna som uppkommer avseende mottagar- respektive medverkarrollerna i ABL 

17:6 och 17:7 och, för denna framställning, särskilt då banker kan komma att bära risker 

kopplade till respektive roll.   

Författarna har bedömt det vara intressant att undersöka under vilka förutsättningar en 

bank kan komma att träffas av återbäringsskyldigheten respektive bristtäckningsansvaret 

vid tillhandahållande av koncernkonto, vid mottagande av pant och vid ingående av bor-

gensavtal, särskilt eftersom några riktlinjer inte ges i motiven till ABL, rättspraxis eller dokt-

rin. Slutsatsen redovisar författarnas bedömning och visar att banken, om erforderliga om-

ständigheter föreligger, kan träffas av återbäringsskyldighet liksom bristtäckningsansvar. 

Vidare redovisas hur en bank har att förhålla sig till de olika ansvarsgrunderna och vilka åt-

gärder som kan vidtas för att undgå ansvar. 
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Abstract 

The Swedish Companies Act (Sw. ABL) constitutes rules regarding value transfer (Sw. 

värdeöverföring) whose provisions are intended to protect shareholders and creditors. ABL 

17:6 provides a restitution obligation (Sw. återbäringsskyldighet) for a receiver of a disguised 

value transfer and ABL 17:7 part one and two provides a deficient cover liability (Sw. 

bristtäckningsansvar) for anyone who have participated in the decision on value transfer or 

have executed such a decision. ABL 17:7 part three provides a deficient cover liability for a 

person who has received property from a first-hand receiver. To be held responsible under 

the rule of restitution obligation the receiver is required to have acted in bad faith while de-

ficient cover liability according to ABL 17:7 part one and two requires that the participants 

acted intentionally or with gross negligence and ABL 17:7 part three requires that the re-

ceiver had knowledge that the property received derived from an illegal value transfer. An 

application of these provisions in the Swedish judicial practice seems to be problematic, es-

pecially for a company outsider. The problems relate to the demarcation difficulties arising 

regarding the receiver- and participant roles and, for this thesis, especially when banks may 

bear risks associated with each role.  

The authors have considered it interesting to investigate the conditions under which a bank 

can be held responsible under the rules of either restitution obligation or deficient cover li-

ability when providing group accounts, conduct a deposit- or guarantee agreement. The 

legislative work, jurisprudence or doctrine gives little away why the authors considered the 

demarcation difficulties an interesting study. The conclusion of this work presents the au-

thors’ assessment and shows that a bank, under the necessary circumstances, may be held 

responsible under either the restitution obligation or the deficient cover liability. Further-

more shows how a bank has to relate to the provisions in ABL 17:6 and 17:7 and what ac-

tions it can pursue to avoid responsibility. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) uppställer i 17 kapitlet bestämmelser avseende in-

skränkningar i ett bolags möjligheter att företa transaktioner. Dessa tvingande skyddsbe-

stämmelser, även benämnda värdeöverföringsregler, är uppställda i syfte att bland annat 

skydda bolagets borgenärer.1 Aktieägarna i ett bolag saknar enligt ABL 1:3 personligt betal-

ningsansvar för bolagets förpliktelser vilket i praktiken innebär att den säkerhet som finns 

till borgenärernas förfogande enbart utgörs av ett bolags tillgångar. Utan bestämmelser om 

kapitalskydd torde det innebära att den allmänna omsättningen skulle hindras av att mark-

nadsaktörer bedömer det vara riskfyllt att företa transaktioner med ett aktiebolag, med an-

ledning av att det inte råder något personligt betalningsansvar för bolagets ägare samt att 

bolagets tillgångar annars skulle kunna avhändas hur som helst. Med nuvarande kapital-

skyddsregler inskränks bolagets möjligheter att fritt förfoga över bolagets kapital och såle-

des minskar risken för en eventuell borgenär att bolaget inte fullföljer sina förpliktelser. I 

ett bolags verksamhet kan det förekomma transaktioner som kan komma att bedömmas 

vara i strid med värdeöverföringsreglerna. Det kan exempelvis vara fråga om avtal rubrice-

rade som köp2, pantförskrivning3 eller ett borgensåtagande4 som kan utgöra en värdeöver-

föring, då oftast en förtäckt sådan enligt ABL 17:1 1st 4 p. Har en värdeöverföring företa-

gits i strid med kapitalskyddsbestämmelserna kan enligt ABL 17:6-7 en återbäringsskyldig-

het för mottagaren av en sådan värdeöverföring aktualiseras men även någon som medver-

kat eller mottagit värdeöverföringen i ett senare led kan komma att hållas bristtäckningsan-

svarig avseende den brist som återbäringen inte täcker. Bristtäckningsansvaret kan aktuali-

seras för en part som medverkat till den olovliga värdeöverföringen samt även för den som 

mottagit värdeöverföringen från den som är återbäringsskyldig. 

Ett rättssubjekt som med stor sannolikhet torde kunna träffas av återbäringsskyldighet och 

bristtäckningsansvar är en bank då en betydande del av verksamheten utgörs av egna trans-

aktioner med aktiebolag men även medverkande till transaktioner mellan olika rättssubjekt. 

Med utgångspunkt i detta vore det inte orimligt att ett antal av de företagna transaktionerna 

                                                 
1 Prop. 2004/05:85 s 370. 

2 Prop. 2004/05:85 s 370. 

3 Se NJA 1980 s 311, se närmre under 3.2. 

4 Se NJA 1995 s 418, se närmre under 3.3. 
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faller in under ABL 17:1 1st 4 p. Författarna har bedömt det vara av vikt att inledningsvis i 

framställningen klargöra den definition av bank som vi fortsättningsvis i uppsatsen kom-

mer referera till. Under senare år har det skett stora strukturförändringar i banksektorn vil-

ket har resulterat i att alla större banker numera är bankaktiebolag5, således kommer vi fort-

sättningsvis åsyfta bankaktiebolag när diskussion förs kring bankinstitut. Bankernas verk-

samhet är noggrant reglerad i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som gäl-

ler både banker och kreditinstitut. Allt sedan finanskrisen år 2008 har den mediala övervak-

ningen av bankinstitutets verksamhet intensifierats. Detta beror sannolikt på att banker ut-

gör en sådan fundamental aktör för den allmänna omsättningen. Bankers centrala roll i 

samhället har väckt författarnas intresse varför vi bedömt det vara av intresse att i fram-

ställningen använda en bank som mottagare samt medverkande enligt bestämmelserna om 

återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar. Ytterligare anledning till varför bank valts 

som mottagare är förfarandet för förskaffning av kapital för utlåning vilket sker främst ge-

nom inlåning från hushåll, företag, kommuner och landsting, genom egna ränte- och pro-

visionsinkomster, vinster på finansiella transaktioner samt genom att ge ut obligationer och 

så kallade bankcertifikat.6 Bankens utlåningsförfaranden med uppställda krav på säkerstäl-

lande, exempelvis pant och borgen, utgörs av transaktioner som kan komma bedömas som 

värdeöverföringar. Författarna har valt bank som mottagare och medverkande av ännu en 

anledning, nämligen att banken tillhandahåller en produkt benämnd koncernkonto som är 

rättsligt oprövad och således vill vi utreda under vilka förutsättningar en bank som tillhan-

dahåller koncernkonto kan komma att bli återbäringsskyldig respektive bristtäckningsans-

varig. Produkten koncernkonto är, i kontrast till ordinarie konton som tillhandahålls av en 

bank, helt och hållet utvecklad inom bankinstitutet och rättslig reglering saknas helt varför 

det fångade vårt intresse.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Uppsatsens syfte är att analysera den gränsdragningsproblematik som kan uppstå avseende 

mottagar- respektive medverkarrollerna i ABL 17:6 och 17:7, särskilt då banker kan komma 

att bära risker kopplade till respektive roll. Vidare vill vi utreda hur bankerna har att för-

hålla sig till gällande rätt vid de typfall som ska behandlas: 

(i) Bank tillhandahåller koncernkonto 

                                                 
5 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 12. 

6 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 12. 
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(ii) Bank mottager pant 

(iii) Bank ingår avtal om borgen 

För varje typfall ska analysen utgå ifrån de i lagen uppställda rekvisit för att kvalificeras 

som: 

 Mottagare av värdeöverföring i första ledet 

 Medverkande till värdeöverföring 

 Mottagare av värdeöverföring i andra ledet 

Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte att behandla återbäringsskyldigheten och bristtäckningsansvaret 

som återfinns i ABL 17:6 och 17:7 för andra tredje män än banker. Aktieägare, bolagsorgan 

och annan kommer inte diskuteras i större mån än för förtydligande av omständigheter 

som är relevanta för vår frågeställning eller för att påvisa skillnader och likheter med bank 

som aktör. Framställningen begränsas till att behandla förtäckta utdelningar enligt ABL 

17:1 1 st 4 p och således kommer formenliga värdeöverföringar lämnas därhän, detta med 

anledning av framställningens begränsade omfattning. Vidare bedömer författarna att om 

framställningen behandlar förtäckta och formenliga värdeöverföringar i våra valda typfall 

skulle detta sannolikt bli för omfattande. 

Uppsatsen utgår från bestämmelserna uppställda i ABL och kommer inte väga in bestäm-

melser som reglerar bankernas interna rättsliga förhållanden. Den roll som banken spelar i 

framställningen är för att visa hur ABL:s regler ur ett praktiskt perspektiv kan uppställa 

gränsdragningsproblematik. Med utgångspunkt i bankinstitutets betydelse ur ett rättssocio-

logiskt perspektiv har författarna bedömt det vara av intresse att utröna hur den praktiska 

tillämpningen förhåller sig avseende en banks rutinmässiga finansieringsverksamhet i relat-

ion till ABL:s värdeöverföringsregler. Allmänt vedertaget arbetar bankerna i relation till 

andra aktörer i större utsträckning med finansiering i olika former, vilket kan kräva säker-

heter i form av pant och borgen. Av den anledningen har författarna bedömt det vara av 

central betydelse att sätta bankernas intresse i relation till vad lagen tillåter. Avseende kon-

cernkonto är det av vikt att betona att det till övervägande del tillhandahålls av banker, var-

för typfallet har valts.   
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1.3 Metod 

Framställningen kommer inledningsvis bestå av en deskriptiv del för att grundläggande re-

dogöra för de lege lata avseende relevanta begrepp. Slutmålet med den deskriptiva metoden 

är att lägga fundamentet för den fortsatta framställningen. Fortsättningsvis ska en analytisk 

metod tillämpas vari fokus läggs på gränsdragningsproblematiken. I ett avslutande kapitel 

förs en sammanfattande diskussion utifrån den analys som förts under framställningens 

gång och på så vis återanknyter vi till framställningens syfte. 

Framställningen utgår från en traditionell juridisk metod, vilken innebär att vi utgår ifrån 

den uppställda rättskällehierarkin, nämligen lag, förarbeten, praxis och doktrin. Eftersom 

uppsatsen för ett de lege lata-resonemang krävs stöd i rättskällorna enligt uppställd hierarki. 

Detta för att säkra att man att täckt alla relevanta källor. Utgångspunkten är bestämmelser-

na i ABL 17:6 och 17:7 varför vi behöver ta hjälp av förarbeten, praxis och doktrin för att 

framställa ett helhetsperspektiv i rättsläget. Förarbeten används för att söka svar på lagstif-

tarens avsikt med diverse bestämmelser. Relevant rättspraxis utreds för att belysa den prak-

tiska tillämpningen och vidare visa på den tolknings- och gränsdragningsproblematik som 

kan uppstå. Vad gäller doktrin har vi valt att hänvisa till ett antal inom associationsrätten 

framstående sakkunniga för att belysa problematiken ur olika perspektiv. Med valda metod 

ämnar vi att på tydligaste vis presentera en studie i den praktiska gränsdragningsproblema-

tik som är föremål för uppsatsen. Vad avser avsnitten om produkten koncernkonto och 

förklaringen av produkten används offentlig information från två av Sveriges största ban-

ker, nämligen Nordea och SEB. Broschyrerna, som finns som bilaga 1 och 2, används för 

att presentera produkten och visa på de möjligheter som koncernkontot ger bolagen. Bro-

schyrerna används alltså endast för att illustrera produkten och ge läsaren den grundläg-

gande information som är nödvändig för att kunna förstå de resonemang som förs kring 

produkten. Vi utesluter därmed eventuell branschpraxis och bankernas interna hantering av 

produkten, då den information som finns att tillgå sannolikt inte har det rättskällevärdet 

som krävs för att säkerställa en adekvat juridisk framställning. 

1.4 Disposition 

Kapitel 1 Framställningen inleds med bakgrunden till den problematik som utgör un-

derlag för frågeställningen. Kapitlet innefattar även uppsatsens syfte med 

dithörande avgränsning, samt den metod och det material som brukats vid 

utformningen av denna studie. 
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Kapitel 2 I det andra kapitlet ska aktiebolagsrättsligt relevanta begrepp presenteras, 

vilka omfattar värdeöverföringsbegreppet, beloppsspärren och försiktighets-

regeln, grundläggande information om återbäringsskyldighet och bristtäck-

ningsansvar. Denna introduktion är väsentlig för förståelse av den fortsatta 

framställningen. 

Kapitel 3 Kapitlet presenterar de olika typfallen (i) bank tillhandahåller koncernkonto, 

(ii) bank mottager pant och (iii) bank ingår avtal om borgen. Detta för att i 

ett tidigt skede introducera relevanta omständigheter som är av betydelse 

för att på korrekt vis sätta framställningen i perspektiv och för att undvika 

onödig upprepning i de följande kapitlena. 

Kapitel 4 Det fjärde kapitlet utgör uppsatsens första analysdel vari återbäringsskyldig-

heten för mottagare i första led utreds i perspektiv till de tre ovan angivna 

typfallen. Kapitlet omfattar även en analys av gällande rätt utifrån den 

gränsdragningsproblematik som vi knyter an till just återbäringsskyldighet-

en. 

Kapitel 5 Följande kapitels upplägg fungerar på samma vis som föregående kapitel, 

men utgör uppsatsens andra analysdel som fokuserar på bristtäckningsan-

svar på grund av medverkan i relation till de ovan angivna typfallen. Upp-

lägget följer föregående kapitel, dock med utgångspunkt i medverkandean-

svar. 

Kapitel 6 Sjätte kapitlet följer ovan angivna upplägg och analyserar problematiken 

kring den tredje ansvarsgrunden nämligen bristtäckningsansvar för motta-

gare i andra ledet.  

Kapitel 7 Sammanfattande diskussion vari vi återanknyter till och besvarar framställ-

ningens syfte. 
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2  Grundläggande begrepp 

2.1 Värdeöverföringsbegreppet 

Aktiebolag som bolagsform, som angivits i bakgrunden, utmärks av att aktieägarna inte är 

personligt ansvariga för aktiebolagets förpliktelser, vilket framgår av ABL 1:3. Det har där-

för tidigt bedömts av lagstiftaren att ett skydd måste uppställas för bolagets bundna kapital 

och skyddet har uppställts främst för bolagets borgenärer samt aktieägarminoriteten. Med 

utgångspunkt i att aktieägarna inte har ett personligt betalningsansvar föreligger ett intresse 

för att uppställa ett regelverk som begränsar aktieägarnas möjlighet till förfogande över bo-

lagets kapital – vilken bank skulle ge försträckning till ett bolag som utan restriktioner kan 

tömma bolaget på tillgångar? Ett stort eget kapital minskar kreditrisken för borgenärer, 

detta intresse har dock inte inneburit att aktieägarna inte i viss omfattning får disponera 

över bolagets kapital. Enligt Lindskog utgör bestämmelserna om det bundna egna kapitalet 

den yttersta gränsen för vad som bedöms vara borgenärernas befogade kapitalintresse.7 I 

gällande aktiebolagslag återfinns tillämpliga restriktioner avseende värdefrånhändande från 

bolag i kapitel 17. Av ABL 17:1 framgår vad som utgör värdeöverföring, nämligen (1) 

vinstutdelning, (2) förvärv av egna aktier, (3) minskning av aktiekapitalet eller reservfonden 

och (4) annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har 

rent affärsmässig karaktär, som även benämns förtäckt vinstutdelning. Värdeöverförings-

begreppet omfattar rättshandlingar vari bolaget realiserar egendom till underpris, förvärvar 

egendom till överpris eller lånar ut eller upptar medel till en ränta som inte är marknads-

mässig.8 De tre första kategorierna är formenliga värdeöverföringar och regleras särskilt ut-

anför 17 kapitlet i ABL. Då dessa inte bedöms vara av relevans för den fortsatta framställ-

ningen lämnas de därhän. 

2.1.1 Förtäckt vinstutdelning 

En förtäckt vinstutdelning utgörs av en affärshändelse som medför att bolagets förmögen-

het minskar och som saknar rent affärsmässig karaktär för bolaget. En affärshändelse ska, i 

värdeöverföringshänseende, bedömmas enligt rekvisiten i ABL 17:1 1 st 4 p då den inte 

faller in under någon av de tre formenliga värdeöverföringarnas regler.9 Här ska noteras att 

begreppet förtäckt vinstutdelning kan omfatta transaktioner både till aktieägare och till 

                                                 
7 S. Lindskog (1994), Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, s 23 f. 

8 Prop 2004/05:85, s 370. 

9 B. Lehrberg (2012), SvJT 2012 s 537, s 537 f. 
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tredje man. För att en transaktion ska utgöra förtäckt vinstutdelning krävs det att transakt-

ionen uppfyller tre uppställda rekvisit, nämligen ”annan affärshändelse”, ”bolagets förmö-

genhet minskar” och ”inte rent affärsmässig karaktär”, som presenteras nedan. 

Enligt Andersson syftar det första rekvisitet ”annan affärshändelse” till att omfatta alla ty-

per av transaktioner som ett bolag ingår i sin verksamhet10, vilket kan sättas i relation till ut-

talandena i förarbetena om vad som ska utgöra affärshändelse: 

”alla förändringar i storleken och sammansättningen av bolagets förmögenhet som beror på företagets eko-

nomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomsten av fordringar eller skulder 

samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat (jfr 1 kap 2 § 1 st 7 bokfö-

ringslagen [1999:1078])” 11 

Andersson påtalar även att begreppet annan affärshändelse likväl kunnat betecknas som 

”annan transaktion” eller ”annan rättshandling” och menar att bedömningen av om en 

transaktion utgör en värdeöverföring inte nödvändigtvis ska styras av bolagets uppställda 

redovisning.12 Författarnas slutsats blir härvidlag att en transaktion exempelvis inte behöver 

bokföras för att kunna utgöra en värdeöverföring. Eventuell benämning på affärshändelsen 

som bolaget företar torde inte vara en avgörande faktor för bedömningen av om affärshän-

delsen utgör en värdeöverföring.  

Nästkommande rekvisit som ska bedömmas vara uppfyllt är att bolagets förmögenhet ska 

minskas som ett resultat av affärshändelsen. I förarbetena uttalas att affärshändelsen kan 

utgöra en direkt eller en indirekt förmögenhetsminskning. Utgångspunkt i bedömningen 

huruvida en förmögenhetsminskning föreligger är enligt Andersson att en värdediskrepans 

till bolagets nackdel ska föreligga mellan bolagets prestation och motpartens prestation.13 

En transaktion utgör en direkt förmögenhetsminskning när transaktionen resulterar i att 

bolaget avhänder sig tillgångar i form av lös egendom, bolaget efterger en fordran, ställer 

pant för annans gäld14 eller ingår en borgensförbindelse15 gentemot aktieägare eller annan. 

                                                 
10 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s 93. 

11 Prop. 2004/05:85 s 747. 

12 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s 93. 

13 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s 94. 

14 Se närmre under avsnitt 3.2. 

15 Se närmre under avsnitt 3.3. 
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Minskningen ska alltså härledas direkt till den företagna transaktionen. En affärshändelse 

som medför en indirekt förmögenhetsminskning är å andra sidan inte beroende av just en 

transaktion utan snarare att bolaget går miste om intäkter på grund av avtal som ingåtts 

med tredje man på icke-marknadsmässiga villkor istället för att avtalet ingåtts på armlängds 

avstånd. Den framstående skillnaden mellan direkt och indirekt förmögenhetsminskning 

bedöms enligt Andersson således vara att direkt förmögenhetsminskning påverkar bolagets 

förmögenhet negativt omgående medan den indirekta många gånger resulterar i förlorade 

intäkter.16 17 

Det tredje och slutliga rekvisitet ”inte rent affärsmässig karaktär” avser huruvida transakt-

ionen i fråga kan bedömmas helt eller delvis sakna ett kommersiellt syfte. Andersson har 

uttalat att bedömningen ska utgå från ett objektivt perspektiv där hänsyn tas till bakomlig-

gande orsaker till rättshandlingen i fråga, vad för typ av rättshandling samt huruvida den 

bedöms ha relevant samband med bolagets faktiska rörelse.18 Vad som kan tillmätas bety-

delse i bedömningen är rättshandlingens rättsliga form liksom motpartens relation till bola-

get. Den omständigheten att en transaktion bedöms vara ofördelaktig för bolaget men för-

delaktig för motparten medför inte per automatik att den faktiskt utgör en värdeöverfö-

ring.19 Det här kan sammanlänkas till bolagens möjlighet att ingå mer riskfyllda affärer utan 

att komma i strid med värdeöverföringsreglerna. Noteras bör att när en värdeöverföring 

sker helt utan att iaktta de i ABL 17, 18 och 20 kapitlena uppställda bestämmelserna, sker 

prövningen uteslutande mot bakgrund av spärrbestämmelserna i ABL 17:3-420, vilka pre-

senteras nedan, samt mot principen om samtliga aktieägares samtycke21. 

2.2 Beloppsspärren och försiktighetsregeln 

I ABL 17:3 har lagstiftaren uppställt en central kapitalskyddsbestämmelse som främst avser 

att skydda bolagets borgenärer. Paragrafen tar sikte på alla former av värdeöverföringar en-

                                                 
16 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s 94 f. 

17 Viktig att notera är att i förarbetena uttalas att förlorade intäkter på grund av dåliga affärer inte per automa-
tik utgör en värdeöverföring, se prop. 2004/05:85 s 372. 

18 Andersson (1995), Om vinstutdelning från aktiebolag, s 418. 

19 Prop. 2004/05:85 s 372. 

20 Nerep m.fl., Aktiebolagslagen (2005:551), kommentaren till 17:6 under rubriken 6.3 Formlös värdeöverföring, 
19 februari 2013 

21 SAS-principen är en aktiebolagsrättslig grundprincip och innebär att regler som uteslutande är uppställda till 
aktieägarnas skydd kan frångås om samtliga aktieägare samtycker till det. För definition, se prop. 
2004/05:85 s 373. 
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ligt ABL 17:1, oavsett beteckning på transaktionen. ABL 17:4 kompletterar ABL 17:3 och 

anger tidsperioden som är avgörande för om en värdeöverföring är lovlig enligt ABL 17:3 

eller inte. Enligt motiven till nuvarande ABL utgör lydelserna i ABL 17:3 tvingande be-

stämmelser och kan inte åsidosättas ens med samtliga aktieägares samtycke.22 Borgenärs-

skyddet enligt ABL 17:3 utgörs av två kumulativa regler, nämligen beloppsspärren i ABL 

17:3 1 st och försiktighetsregeln i ABL 17:3 2 st. 

Av Lindskogs kommentar till 1975 års aktiebolagslag (1975:1385), vilken bedöms vara rele-

vant för tolkningen av nuvarande lydelser, framgår att beloppsspärren har som ändamål att 

förhindra att aktieägarna förfogar över det bundna kapitalet.23 Den utgör ett skydd för bor-

genärerna och anger att värdeöverföringar inte få företas om det inte omedelbart efteråt 

finns full täckning för det bundna kapitalet. Vad som ska anses som bundet respektive fritt 

eget kapital framgår av årsredovisningslagen (1995:1554) 5:14. Till det bundna kapitalet rä-

knas främst registrerat aktiekapital och bundna fonder. Lagrummet anger att beloppsspär-

ren ska tillämpas vid varje vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapi-

talet eller reservfonden samt vid förtäckt värdeöverföring.24 

Den andra kumulativa regeln är försiktighetsregeln som återfinns i ABL 17:3 2 st och vars 

innebörd är att en värdeöverföring endast får ske om den framstår som försvarlig, oavsett 

vad tillämpningen av beloppsspärren leder till för resultat. 25 De faktorer som tillmäts sär-

skild betydelse vid bedömningen av om en värdeöverföring ska anses vara försvarlig är en-

ligt lagrummet verksamhetens art, omfattning samt risker. Dessa faktorer är nya för 2005 

års aktiebolagslag och innebär en utvidgning av försiktighetsregelns tillämpningsområde. 

Enligt Nerep m.fl. bedöms förarbetena till dessa nya förutsättningar ge knapphändiga för-

klaringar om hur försvarlighetsrekvisitet är tillämpligt särskilt i fråga om verksamhetens art, 

omfattning och risker. Vidare uttalar Nerep m.fl. att denna bedömning är svår med anled-

ning av att varje verksamhet medför risker av olika grader och förarbetena ger inte för han-

den vilka risker som bör beaktas liksom under vilka omständigheter.26 Sedan tidigare års 

                                                 
22 Prop. 2004/05:85 s 373. 

23 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, s 34. 

24 Nerep m.fl., Aktiebolagslagen (2005:551), kommentaren till 17:3 under rubriken 3.2 Beloppsspärren, 19 feb-
ruari 2013 

25 Prop. 2004/05:85 s 384. 

26 Nerep m.fl., Aktiebolagslagen (2005:551), kommentaren till 17:3 under rubriken 3.3 Försiktighetsregeln, 19 
februari 2013 
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ABL finns i ovan nämnda paragraf andra förhållanden som ska tillmätas betydelse vid för-

svarlighetsprövningen, såsom bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Ett bolags konsolideringsbehov bedöms utifrån en helhetsbedömning av bolagets ekono-

miska ställning samt bolagets soliditet, vilken utgörs av relationen mellan eget och främ-

mande kapital. Med ett bolags likviditet åsyftas bolagets kortfristiga betalningsförmåga. Vad 

som avses med bolagets ställning i övrigt framkommer i propositionen till nuvarande ABL 

att samtliga omständigheter som överhuvudtaget kan finnas anledning att beakta ska beak-

tas, exempelvis en kraftig försvagning i konjunkturen eller betydande ny konkurrens.27 För-

siktighetsregeln leder till att det belopp som aktieägarna faktiskt har rätt att förfoga över 

genom en värdeöverföring kan beräknas bli mindre, men aldrig större, än det belopp som 

uträknats vid tillämpning av beloppsspärren.28 

2.3 Återbäringsskyldighet 

I motiven till 1944 års aktiebolagslag uttalas betydelsen av att ha uppställda rättsföljder vid 

åsidosättande av värdeöverföringsreglerna, idag uppställda i ABL:s 17 kapitel.29 Återbä-

ringsskyldigheten enligt ABL 17:6 kan aktualiseras till exempel då bolaget företagit en 

transaktion som enligt ABL 17:1 1st 4 p utgör en förtäckt vinstutdelning. En viktig förut-

sättning för tillämpligheten av ABL 17:6 är dock att den förtäckta utdelningen bedöms vara 

i strid med beloppsspärren och försiktighetsregeln.  

Formenliga värdeöverföringar enligt ABL 17:1 1 st 1 p och 3 p samt gåva enligt 17:5 ska 

enligt ABL 17:6 1 st 1 meningen återbäras om värdeöverföringen företagits i strid med 

ABL 17, 18 eller 20 kapitlena om bolaget visar att mottagaren insåg eller bort inse att trans-

aktionen i fråga stred mot ABL. Då framställningen fortsättningsvis enbart ämnar behandla 

de i ABL 17:1 1 st 4 p berörda värdeöverföringarna lämnas de formenliga värdeöverföring-

arna och dithörande återbäringsskyldighet därhän.  

Om en värdeöverföring skett i strid med ABL 17 kapitlet stadgar ABL 17:6 1 st 2 mening-

en att en mottagare av en förtäckt vinstutdelning enligt ABL 17:1 1 st 4 p ska återbära vad 

denne mottagit om bolaget visar att mottagaren varit i ond tro om att transaktionen i fråga 

faktiskt utgör en värdeöverföring. Den förutsättning som aktualiserar återbäringsskyldig-

                                                 
27 Prop. 2004/05:85 s. 382. 

28 Prop. 2004/05:85 s 384. 

29 SOU 1941:9, s. 281 ff. 
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heten, i förevarande fall för mottagare i första ledet, är huruvida mottagaren av värdeöver-

föringen bedöms vara i god tro eller ej avseende att transaktionen faktiskt utgjorde en vär-

deöverföring. Enligt Andersson motiveras godtrosrekvisitet med hänsyn till skyddet för 

omsättningen. Detta innebär mer konkret att en mottagare som i god tro mottagit en vär-

deöverföring i omsättningens intresse bör undgå återbetalningsskyldighet. Skyddet för om-

sättningen kan dock inte leda till att borgenärsskyddet helt åsidosätts.30 I propositionen till 

ABL förtydligas att mottagaren inte förutsätts inse eller bort inse att värdeöverföringen i 

fråga strider mot beloppsspärren och försiktighetsregeln31, vilket torde motiveras med att 

en till bolaget utomstående mottagare inte bedöms ha den tillräckliga insynen i de interna 

förhållandena. Det är enligt ABL 17:6 1 st bolaget som har bevisbördan för att visa att mot-

tagaren insåg eller borde insett att transaktionen utgjorde en värdeöverföring. Den kritiska 

tidpunkten för bedömning av god tro torde enligt Lindskog vara när värdeöverföringen 

mottas.32 Detta uttalande framkommer i Lindskogs kommentar till 1975 års aktiebolagslag 

men anses vara relevant för bedömningen av god tro vid tillämpning av nuvarande ABL. 

I normalfallet är det inte svårt att bedöma vem som ska anses vara mottagare av värdeöver-

föringen i första ledet. Exempelvis om värdeöverföringen består av en gåva eller ett ränte-

fritt lån är det då självfallet gåvotagaren respektive låntagaren som är mottagare. Det finns 

dock situationer då rättsläget är osäkert avseende vem som är mottagare i första ledet av en 

värdeöverföring. I propositionen till ABL uttalas exempelvis att om bolaget har företagit en 

transaktion varmed det överförda värdet sätts in på ett konto i en bank torde banken inte 

kunna anses som mottagare i första ledet. Skulle däremot bolagets syfte med värdeöverfö-

ringen vara att reglera kontoinnehavarens skuld till banken som tillhandahåller kontot kan 

banken bedömas vara naturlig mottagare i första led. Detta för att avsikten med transakt-

ionen var att värdeöverföringen skulle komma banken till fördel.33 

Den återbäringsskyldighet som aktualiseras enligt ABL 17:6 kan ha obligationsrättslig och 

sakrättslig verkan. Den separationsrätt som kan komma att aktualiseras med anledning av 

den sakrättsliga verkan och huruvida mottagarens borgenärer skyddas vid krav på återbä-

ring lämnas därhän. Som generell utgångspunkt för bestämmelsen gäller att värdeöverfö-

                                                 
30 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 70 f.  

31 Prop. 2004/05:85, s. 395. 

32 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, s. 103. 

33 Prop. 2004/05:85 s 392. 
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ringar som skett i strid med ABL eller bolagsordning är ogiltiga. Således torde bolagets pre-

station återgå i sin helhet. Vidare gäller att om den egendom som mottagaren erhållit har 

förstörts eller överlåtits vidare aktualiseras ersättningsskyldighet motsvarande värdet.34 Vid 

förtäckta vinstutdelningar är problematiken enligt Andersson framstående. Problematiken 

kan exemplifieras genom att ett aktiebolag överlåter en fastighet till marknadsmässigt un-

derpris till en aktieägare för en miljon kronor och försäljningen bedöms utgöra en olovlig 

värdeöverföring om 500 000 kronor. Fråga uppstår då huruvida aktieägaren måste återbära 

fastigheten i sin helhet till bolaget eller om det bedöms vara tillräckligt att aktieägaren åter-

bär värdet till bolaget motsvarande det bristande vederlaget om 500 000 kronor. Anders-

son35 menar att det bedöms vara tillräckligt med en värdeersättningsskyldighet medan å 

andra sidan Lindskog36 menar att egendomen i sin helhet ska återbäras. Enligt gällande rätt 

gäller att mottagaren måste återbära vad hon uppburit, dock torde denna huvudregel 

komma att modifieras om det som ska återbäras av mottagaren är delbart.37 Av betydelse 

för återbäringspliktens obligationsrättsliga innebörd är även vilken bestämmelse i ABL som 

har överträtts. Har en förtäckt vinstutdelning företagits med samtliga aktieägares samtycke 

och detta har inneburit ett stridande mot beloppsspärren bedöms en återbäringsskyldighet 

omfattande det olovliga beloppet vara tillräckligt, förutsatt att prestationen är delbar. 38 Det 

sakrättsliga perspektivet avser huruvida aktiebolagsrättslig ogiltighet, t.ex. på grund av att en 

värdeöverföring företagits i strid med beloppsspärren och försiktighetsregeln, även har sak-

rättsliga verkningar på så vis att egendom som mottagaren av värdeöverföringen erhållit 

kan återkrävas av bolaget från annan som i ond tro har förvärvat egendomen från motta-

garen av värdeöverföringen.39 Det sakrättsliga perspektivet kommer att utvecklas under av-

snitt 3.2. 

                                                 
34 Prop. 2004/05:85 s 756. 

35 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s 208. 

36 SvJT 1992 s 81, s 98. 

37 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 208. 

38 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 208 f.  

39 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 212. 
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2.4 Bristtäckningsansvar 

2.4.1 Allmänt 

Bristtäckningsansvaret regleras i ABL 17:7 och kan liknas vid en vidareutveckling av återbä-

ringsskyldigheten från ABL 17:6. Bristtäckningsansvaret kommer ifråga då mottagaren inte 

kan eller behöver återbära vad hon erhållit med anledning av exempelvis god tro40. Först 

och främst är organledamöter bristtäckningsansvariga enligt förevarande paragraf men även 

aktieägare kan hållas ansvarig. Till följd av tidigare rättspraxis baserad på tidigare års ABL41, 

i vilken en analog tillämpning om ansvar gjordes mot andra än organledamöter och aktieä-

gare, har nu även ett ansvar för tredje man intagits i lagtexten. Bristtäckningsansvaret kan 

aktualiseras vid medverkan till beslut om olaglig värdeöverföring, medverkan till verkstäl-

landet av sådan värdeöverföring samt för mottagande i andra ledet om mottagaren i andra 

ledet haft vetskap om att värdeöverföringen i första ledet utgjorde en olovlig värdeöverfö-

ring.42 Bristtäckningsansvaret för mottagare i andra ledet kan därför jämföras med en ut-

sträckning av återbäringsskyldigheten för mottagare i första ledet. Det är olika subjektiva 

rekvisit uppställda för vem som medverkat till värdeöverföringen, för bolagsfunktionärer 

förutsätts uppsåt eller oaktsamhet medan det för aktieägare och annan krävs uppsåt eller 

grov oaktsamhet för att bristtäckningsansvaret ska kunna bli tillämpligt.43 Bristtäckningsan-

svaret innebär att den som bedöms vara bristtäckningsansvarig ska ersätta bolaget för den 

brist som uppkommit i den återbäringskyldiges återbäring. Det uppställs inte något krav för 

ersättningsskyldighet att bolagets företrädare visar att bolaget lidit någon skada av värdeö-

verföringen44, även om en förmögenhetsminskning kan anses som en typisk skada. I pro-

positionen uttalas att bristtäckningsansvaret för utomstående ska kunna jämkas efter vad 

som är skäligt med beaktande av handlingens art, storleken på bristen och övriga omstän-

digheter.45 

                                                 
40 Prop. 2004/05:85 s 396 samt SvJT 1998 s. 40, s. 52. 

41 NJA 1997 s. 418 

42 Prop. 2004/05:85 s 398. 

43 ABL 17:6 1 st. 

44 Andersson (1995), Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 729. 

45 Prop. 2004/05:85 s 399. Se även hänvisning till ABL 29:5 i 17:7 4 st. 
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2.4.2 Utomståendes medverkansansvar 

Utomstående kan bli medverkansansvariga vid uppsåt eller grov oaktsamhet. För att med-

verkandeansvar för utomstående ska komma i fråga gäller som utgångspunkt att rekvisitet 

verkställande är uppfyllt. I propositionen framhålls att ett verkställande kan utgöras av exem-

pelvis ett genomförande av en utbetalning eller ingående av ett avtal och dessa måste ut-

göra en olovlig värdeöverföring.46 Vid formenliga värdeöverföringar orsakar rekvisitet inte 

några tillämpningssvårigheter, däremot vid förtäckt vinstutdelning uttalar Andersson blir 

rekvisitet genast betydligt svårare att tillämpa. Vidare anser Andersson att verkställighet 

måste bedömmas utgöra samtliga åtgärder då bolaget genomför beslutet.47 Utomstående 

som skulle kunna träffas i detta avseende kan vara rådgivare av olika slag, såsom banktjäns-

teman, revisorer och advokater, som på ett eller ett annat sätt medverkat till att genomföra 

värdeöverföringen.48 I propositionen motiveras de subjektiva rekvisiten av kvalificerat slag, 

uppsåt och grov oaktsamhet med att lagen inte i allt för stor omfattning ska få påverka sä-

kerheten för omsättningen.49 Av detta följer att utomstående inte bedöms ha någon långt-

gående undersökningsplikt avseende värdeöverföringens laglighet.50 Vidare gäller för att 

uppsåtsrekvisitet ska vara uppfyllt att den utomstående har haft vetskap om de faktiska 

förhållanden som ligger till grund för att beslutet avser en olovlig värdeöverföring.51 

2.4.3 Utomstående som mottagare i andra ledet 

Reglerna om mottagande av värdeöverföring i andra ledet återfinns i ABL 17:7 3 st. Brist-

täckningsansvaret blir tillämpligt på den vars medverkan väsentligen utgörs av att hon är 

mottagare från någon som är återbäringsskyldig enligt ABL 17:6 1 st av något som här-

stammar från en olovlig värdeöverföring. En utgångspunkt för ansvar är att mottagaren 

haft uppsåt med avseende på den olovliga värdeöverföringen. Uppsåtet ska avse dels om-

ständigheten att det skett en olovlig värdeöverföring, dels det förhållandet att just den mot-

tagna egendomen kommer från den olagliga värdeöverföringen.52 För att bristtäcknings-

                                                 
46 Prop. 2004/05:85 s 757. 

47 Andersson (1995), Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 719 f. 

48 Prop. 2004/05:85 s 399. 

49 Prop. 2004/05:85 s. 398. 

50 Prop. 2004/05:85 s 399. 

51 Prop. 2004/05:85 s 397. 

52 Prop. 2004/05:85 s 399. 
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skyldighet ska föreligga för utomstående gäller som regel att bevisbördan tillkommer bola-

get.53 

3  Framställningens typfall 

3.1 Bank tillhandahåller koncernkonto 

Enligt ABL 1:11 föreligger en koncern om en företagsgrupp utgörs av ett moderbolag och 

ett eller flera dotterbolag. I lagrummet definieras moderbolag, dotterbolag och koncern 

som följer:  

Ett aktiebolag är moderbolag och en annan juridisk person är dotterföretag, om aktiebolaget 

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, 

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i 
denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, 

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften 
av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller 

4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande 
inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i 
dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar. 

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderbolaget, om ett annat dotterföretag till moderbolaget el-
ler moderbolaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsam-
mans 

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, 

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i 
denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, eller 

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften 
av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan. 

Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska 
personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har 
rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag 
till moderbolaget. 

Moderbolag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. 

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. 

 

Ur ett juridiskt perspektiv utgör varje juridisk person i en koncern ett enskilt rättssubjekt 

medan det ur ett företagsekonomiskt perspektiv med fördel kan ses som en sammansluten 

enhet i vilken de juridiska personerna kan ha ett starkt intresse av löpande insyn i varandras 

                                                 
53 Andersson (2010), Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 341 ff. 
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ekonomiska situation. Förenklat innebär detta att ett moderbolag kontinuerligt har att be-

vaka sina ekonomiska intressen i dotterbolaget eftersom dotterbolagets ekonomi kan ha en 

direkt påverkan på moderbolagets ekonomi i form av värdet på dotterbolagsaktierna.  

Produkten koncernkonto har utvecklats av banker vilken ger möjlighet för koncerner att få 

en samlad översikt av koncernens likviditet. Författarna har valt att beskriva produkten uti-

från den publika information som finns tillgänglig från SEB samt Nordea. Den information 

som finns att tillgå är av begränsad omfattning och av den anledningen kommer produkten 

inte ingående att utredas. Genom koncernkontosystemet får företagen inom koncernen en 

möjlighet till en översiktlig likviditetshantering. Den registrerade koncernkontohavaren är 

moderbolaget och till koncernkontot kopplas ett eller flera underkonton. Underkonton kan 

utgöra transaktionskonton avseende exempelvis bankgiro, löner eller utlandsbetalningar el-

ler summeringskonton avseende exempelvis samlingskonto för ränteräkning. Viktigt att no-

tera är att koncernkontot är det enda kontot i banken genom vilket fordran på eller skuld 

till banken uppstår. Till detta konto ansluts sedan dotterbolagens sedan tidigare befintliga 

checkkonton som på så vis blir underkonton i koncernkontosystemen. De in- och utbetal-

ningar som sker på dotterbolagens konton går liksom innan anslutningen via dotterbolagets 

eget transaktionskonto. Rent faktiskt innebär detta att bolagen inom koncernen kan dra 

nytta av varandras likvida medel i den dagliga verksamheten, vilket resulterar i att skuldför-

hållande mellan bolagen uppstår. Överskott och underskott på bolagens konton kan rent 

hypotetiskt fritt disponeras inom koncernen och således underlättas möjligheten för intern 

finansiering, vilket torde vara förmånligt för koncernen då behovet av extern finansiering 

minskar. Finns dock behovet av extern finansiering registreras eventuell kredit på koncern-

kontot och moderbolaget som registrerad kontohavare blir således gäldenär i förhållande 

till banken.54 

ABL uppställer inga bestämmelser avseende koncernkonton utan produkten har utvecklats 

på bankernas initiativ för tillhandahållande av tjänsten. De olika koncerninterna transakt-

ionerna som koncernkontot möjliggör kan dock komma att strida med bestämmelserna om 

värdeöverföring i ABL 17 kapitlet. Ett hypotetiskt exempel utgör ett moderbolag som un-

der ett och samma kalenderår använder dotterbolagets likvida medel till så stor del att det 

resulterar i att täckning saknas för dotterbolagets bundna egna kapital. Ett skuldförhållande 

uppstår varmed dotterbolaget får en fordran på moderbolaget. Moderbolaget bedöms 

                                                 
54 Se bilaga 1 och 2 för använt underlag. 



 

 17 

sakna återbetalningsförmåga. En sådan transaktion utgör inte någon formenlig värdeöver-

föring, eftersom förfarandet inte gått till i enlighet med ABL 18-20 kapitlena, men kan 

mycket väl träffas av ABL 17:1 1 st 4 p och således utgöra en förtäckt vinstutdelning, förut-

satt att uppställda rekvisit är uppfyllda55. Som nämnts under avsnitt 2.2 får enligt ABL 17:3 

1 st en värdeöverföring inte äga rum om det inte omedelbart efter värdeöverföringen finns 

täckning för det bundna egna kapitalet56 vilket skulle kunna komma att innebära att de före-

tagna transaktionerna inom koncernen är i strid med beloppsspärren. Även om transakt-

ionen inte bedöms vara i strid med beloppsspärren kan den bedömmas vara i strid med 

försiktighetsregeln i ABL 17:3 2 st om transaktionen i fråga inte bedöms vara försvarlig.  

I och med att det inte finns något lagstadgat om koncernkonton ur ett aktiebolagsrättsligt 

perspektiv och produkten som sådan inte blivit föremål för en rättslig prövning torde rätts-

läget vara osäkert avseende de transaktioner som företas genom koncernkonton. Då det är 

bankerna som på eget initiativ har utvecklat produkten gäller att det begränsade underlaget 

för koncernkonton utgörs av bankernas branschsedvänja. Detta synes späda på rättsosä-

kerheten ytterligare. 

3.2 Bank mottager pant 

Panträtten utgör en säkerhetsrätt av fundamental betydelse för kreditinstituten.57 Panten är 

en realsäkerhet58 vilket innebär att pantförskrivning ställs i form av reala tillgångar såsom 

pantbrev i fastighet eller värdepapper. Syftet med panten är att ge borgenären säkerhet mot 

risken att gäldenären inte kan betala sin skuld till borgenären. I lagen (2004:297) om bank- 

och finansieringsrörelse uppställs uttryckligen i 8:1 att bank enbart får bevilja finansiering 

om de på goda grunder bedömer att förpliktelserna kan förväntas bli fullgjorda. Att banken 

uppställer krav på säkerhet i form av pant eller borgen torde därför vara en naturlig följd att 

försäkra sig om att förpliktelserna infrias. Om gäldenären inte uppfyller förpliktelsen i avta-

lad ordning har borgenären rätt att realisera panten med förmånsrätt framför andra borge-

närer. Pantinstitutet som rättsområde regleras i ett begränsat antal uttryckliga lagbestäm-

melser.59 För det fall att pantförskrivningen avser en tredjemanspant, alltså en pantförskriv-

                                                 
55 Se under avsnitt 2.1.1. 

56 Prop. 2004/05:85 s 380. 

57 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 78. 

58 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 39. 

59 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 79. 
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ning till förmån för tredje man, gäller att pantsättaren svarar primärt tillsammans med gäl-

denären för gäldenärens förpliktelser.60 I den fortsatta framställningen vid diskussion om 

pant avser författarna endast tredjemanspant. En pantförskrivning medför både sakrättsliga 

och obligationsrättsliga verkningar. De sakrättsliga verkningarna inträder dock först när det 

sakrättsliga momentet företas, vilket kan ske genom besittningsövergång, denuntiation eller 

registrering. Därtill ger pantsättningen upphov till ett obligationsrättsligt förhållande mellan 

panthavare och pantsättare.61 

I rättspraxis har fastställts att en pantförskrivning kan bedömas utgöra en värdeöverföring 

vilket framkommer av rättsfallet NJA 1980 s 311. Omständigheterna i målet var att perso-

nen A som ensam aktieägare i ett aktiebolag genom ett köpeavtal överlät samtliga aktier till 

de betalningssvaga personerna B och C. Köpeskillingen skulle till en mindre del erläggas 

genast, och resterande del genom årliga amorteringar under 25 år. I samband med aktieö-

verlåtelsen överlämnade aktiebolaget till A, såsom säkerhet för A:s fordran mot B och C, 

inteckningar i bolagets fasta egendom samt förlagsinteckningar i bolagets rörelse. Genom 

detta förfarande erhöll aktiebolaget en regressfordran mot B och C, vilken sedan blev över-

förd på ett annat bolag med borgen av B och C. Sedan det förstnämnda aktiebolaget gått i 

konkurs, utan att A erhållit full betalning för sin fordran, uppstod fråga om A kunde göra 

gällande säkerheterna i konkursen, eller om säkerställandet skulle anses som olovlig förtäckt 

värdeöverföring och därmed vara ogiltigt. HD återkopplade inledningsvis till bl.a. NJA 

1951 s. 6 I-II och Sueciaprincipen, och fastslog att försträckning till aktieägare ansetts 

kunna utgöra en olovlig förtäckt värdeöverföring. HD angav vidare att ”en förutsättning” 

för detta är dels att aktieägaren saknat betalningsförmåga, dels att ”borgenären insett eller 

bort inse att så var fallet”. Efter detta fastställande av rättsläget erinrade HD om att i före-

varande fall frågan ej avsåg försträckning, utan om ställande av säkerhet. I fokus för HD:s 

bedömning var därför värdet på den regressfordran som aktiebolaget förvärvat mot B och 

C. Härvid fastställde domstolen att regressgäldenärerna ej varit solventa för beloppet, samt 

att A måste anses ha haft full insikt om detta förhållande. Enligt domstolen innebar dessa 

omständigheter att säkerställandet inte varit ”affärsmässigt betingat” från aktiebolagets 

ståndpunkt, och att fråga därför var om en förtäckt värdeöverföring. Denna värdeöverfö-

ring ansågs giltig till den del den motsvarades av, vid tidpunkten för avtalet, värdeöverfö-

ringsbart kapital. I övrigt var säkerställandet ogiltigt och kunde sålunda ej göras gällande i 

                                                 
60 NJA 1987 s 80. 

61 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 79. 
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konkursen. Avgörande för bedömningen huruvida en pantförskrivning utgör värdeöverfö-

ring har enligt HD bedömts vara tidpunkten då avtal om pantförskrivning ingicks och inte 

tidpunkten då pantförskrivningen görs gällande. Denna rättsregel tillämpas sedermera av 

domstolen och ligger till grund för HD:s slutsats om att säkerställandet konstituerat en för-

täckt värdeöverföring.  

En pantförskrivning kan således utgöra en förtäckt värdeöverföring enligt ABL 17:1 1st 4 p 

förutsatt att den ställts utan att vara affärsmässigt betingad till förmån för tredje man. Såd-

ana här pantförskrivningsavtal ingås troligtvis i bred omfattning i kommersiella samman-

hang62 varför författarna bedömt de av bolaget företagna pantförskrivningar vara av särskilt 

intresse då just banker många gånger uppställer krav på säkerställande i form av pantför-

skrivning och således blir panthavare.  

3.3 Bank ingår avtal om borgen 

Som framkommit i avsnittet ovan, är det när en bank ingår avtal om försträckning inte 

ovanligt att banken uppställer krav om säkerhet för fordran för det fall gäldenären senare 

bedöms sakna återbetalningsförmåga. Till skillnad från en pantförskrivning är en borgens-

förbindelse en personell säkerhet.63 Reglerna om borgen är liksom reglerna om pantför-

skrivning få och är uppställda i Handelsbalken 10:8-12. HB 10:8 reglerar en så kallad enkel 

borgen, vilken innebär att borgensmannen är subsidiärt ansvarig för gäldenärens förpliktel-

ser. HB 10:9 reglerar en så kallad proprieborgen, vilken innebär att borgensmannen svarar 

primärt tillsammans med gäldenären för skulden. I borgensavtal betecknas detta oftast 

”såsom för egen skuld”. Vidare uppställs i HB 10:11 att om det finns flera borgensmän sva-

rar dessa solidariskt för förpliktelsen. Om borgensmannen nödgats införliva gäldenärens 

förpliktelser har borgensmannen en regressrätt gentemot gäldenären. Denna regressrätt 

finns inte uppställd i lag64, men har fastställts i rättspraxis, se exempelvis NJA 2000 s 482. 

Utöver enkel borgen och proprieborgen finns även så kallad generell borgen, i vilken en 

borgensman åtar sig ansvar för alla nuvarande och framtida skulder gäldenären ådrar sig. 

När en gäldenär anmodar en tredje man att gå i borgen för henne innebär detta att tredje 

mannen lovar att träda in och betala om gäldenären inte fullgör sina förpliktelser mot bor-

genären, vilken ofta är en bank. En borgensförbindelse föregås vanligen av ett specifikt av-

                                                 
62 Se NJA 1987 s 80, s 87. 

63 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 39. 

64 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 60.  
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tal, även benämnt föravtal, i vilket tredje man försäkrar att gå i borgen för gäldenären.65 

Tredje man blir alltså borgensman. Borgensavtalet som följer föravtalet ingås mellan bor-

genären och borgensmannen. Borgenären bör, utöver en kreditprövning av huvudgäldenä-

ren, även kreditpröva borgensmannen avseende dennes korta och långsiktiga betalnings-

förmåga.66 

I NJA 1980 s 311 stadgas, utöver vad som nämnts under avsnitt 3.2, att värdeöverförings-

reglerna kan vara tillämpliga även då ett bolag åtar sig ett borgensåtagande som säkerhet för 

annans skuld. Ett borgensåtagande som i sig självt utgör förtäckt värdeöverföring måste 

finna sig inom bolagets utdelningsbara medel för att vara giltigt. I NJA 1995 s 418 var fråga 

om ett borgensåtagandes giltighet i relation till ABL:s värdeöverföringsregler. HD stadgar 

att en borgensförbindelses giltighet ska prövas mot de förhållanden som förelåg när bor-

gensförbindelsen ingicks. Detta motiveras av HD med att risken för osäkerhet undviks av-

seende ett borgensåtagandes giltighet annars skulle vara ”svävande och beroende av bor-

gensmannens framtida ekonomiska situation”. 

4  Återbäringsskyldighet för mottagare i första ledet 

4.1 Bank tillhandahåller koncernkonto 

Inledningsvis ska noteras att frågeställningen utgår ifrån bankens eventuella återbärings-

skyldighet och hur banken kan vidta åtgärder för att inte träffas av en sådan skyldighet. Så-

ledes kommer inte utredas huruvida transaktionerna i sig bedöms vara rättsenliga eller i en-

lighet med ABL 17 kapitlet. I diskussionen förutsätts därför att transaktionerna i typfallen 

på något vis kommit i strid med värdeöverföringsreglerna. Som författarna ovan framställt 

saknas rättslig reglering avseende produkten koncernkonto och produkten har inte heller 

blivit föremål för rättslig prövning. Dessa omständigheter leder till den rättsosäkerhet som 

råder avseende huruvida de transaktioner koncernkontot möjliggör bedöms rättsenliga.  

För att på ett konkret vis visa på problematiken ska här ett hypotetiskt scenario presenteras 

vari banken kan komma att bedömas vara mottagare i första ledet och därmed eventuellt 

återbäringsskyldig. Ponera en koncern som består av ett moderbolag och två eller flera dot-

terbolag. Koncernen väljer att samla sina likvida medel på ett koncernkonto till vilket mo-

derbolaget är registrerad innehavare. Moderbolaget har ingått försträckningsavtal med 

                                                 
65 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 46. 

66 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 49. 
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samma bank som tillhandahåller kontot. Avtalet avser normalt antingen en kredit registerad 

på koncernkontot eller fristående försträckning. Transaktioner företas kontinuerligt inom 

koncernen eftersom samtliga bolag har åtkomst till de likvida medel som finns disponibla 

på koncernkontot. Någon gång under räkenskapsåret beslutar modern att företa transakt-

ioner varmed ett av dotterbolagens täckning för det bundna egna kapitalet brister. Moderns 

avsikt med transaktionen är att direkt reglera skulden till samma bank som tillhandahåller 

koncernkontot. Detta resulterar i att en värdeöverföring har skett och denna varit olovlig 

då täckning för dotterbolagets egna bundna kapital inte längre är för handen; beloppsspär-

ren och eventuellt även försiktighetsregeln har åsidosatts.  

Problematiken som blir aktuell är huruvida banken genom att mottaga värdeöverföringen 

som betalning för sin fordran är att bedöma vara mottagare i första ledet enligt ABL 17:6 1 

st 2 meningen och därmed återbäringsskyldig. Som framkommit under avsnitt 2.3 om åter-

bäringsskyldighet kan en bank enligt förarbetena till ABL anses vara mottagare i första led. 

Om värdeöverföringen från dotter till modern nyttjas för att direkt reglera en skuld till ban-

ken kan banken således bedömmas vara mottagare i första ledet då värdeöverföringen 

kommer banken till godo. Enligt propositionen ska det i normalfallet vara kontohavaren, 

alltså moderbolaget, som bedöms vara mottagare i första led och banken som mottagare i 

andra led. Däremot uttalas även att om värdeöverföringen redan från början varit avsedd 

att komma banken till godo kan det i enskilda fall vara rimligt att bedöma banken vara mot-

tagare i första led och således ska bankens ansvar bedömas utifrån ABL 17:6 1 st 2 mening-

en.67 Det ska erinras om att denna omständighet inte förutsätter någon aktivitet från dot-

terbolagets sida då det är moderbolaget som företar transaktionen i förevarande fall. Utöver 

att beloppsspärren och eventuellt även försiktighetsregeln har åsidosatts krävs för återbä-

ringsskyldigheten att banken bedöms vara i ond tro om att den företagna transaktionen ut-

gjort en värdeöverföring från dotterbolaget till moderbolaget. Till bolaget utomstående 

kontrahenter har i propositionen till ABL68 uttalats att godtrosrekvisitet torde ställas relativt 

lågt vilket motiveras med att utomstående sällan har den insyn i bolagets interna förhållan-

den som krävs för att avgöra om värdeöverföringen stridit mot beloppsspärren eller försik-

tighetsregeln. Därmed gäller att den goda tron enligt ABL 17:6 1 st 2 meningen avser att 

den företagna transaktionen utgjort en värdeöverföring och inte en olovlig sådan. Förfat-

tarna gör dock den bedömningen att en bank som tillhandahåller koncernkontot rimligen 

                                                 
67 Prop. 2004/05:85 s 758. 

68 Prop. 2004/05:85 s 392 
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kan förväntas ha den insyn i bolagets ekonomiska verksamhet som krävs för att avgöra 

huruvida ett koncernkonto ska tillhandahållas eller ej liksom den insyn som fordras för be-

dömningen av värdeöverföringens lovlighet. Därför torde godtrosrekvisitet för bank som 

mottagare i första ledet ställas högre än för andra utomstående vid en eventuell rättslig 

prövning. Rent konkret menas med detta att det för en bank krävs en längre gående under-

sökningsplikt avseende den företagna transaktionen. För att på ett så försvarligt vis som 

möjligt undgå återbäringsskyldighet torde banken regelbundet behöva företa kreditpröv-

ning avseende det aktuella koncernkontot. Denna kreditprövning bedöms utgöras av dels 

moderbolagets återbetalningsförmåga till döttrarna dels dotterbolagens återbetalningsför-

måga. Vidare anser författarna att en kreditprövning även bör omfatta en bedömning av 

bolagens respektive tillgångar i förhållande till det bundna egna kapitalet. Dessa nämnda åt-

gärder är de som bedöms vara närmast till hands för banken att vidta för att vid en eventu-

ell återbäringssituation visa på att banken som mottagare i första ledet vidtagit skäliga åt-

gärder för att inte träffas av ondtrosrekvisitet. Då bankernas verksamhet utgörs av otaliga 

dagliga transaktioner torde det vara oskäligt med hänsyn till transaktionskostnaderna att det 

för banken ska uppställas ännu högre krav än de ovan nämnda för att säkerställa att återbä-

ringsskyldigheten ej aktualiseras för banken som mottagare i första ledet. Som konkret ex-

empel kan ges att det vore orimligt att banken vid varje transaktion som medför en skuld-

reglering skulle behöva utreda huruvida de medel som används härrör från en värdeöverfö-

ring, detta främst med hänsyn till de ökade transaktionskostnaderna det skulle innebära, 

skyddet för den allmänna omsättningen men även bankernas effektivitet rent generellt 

torde lida skada. 

Framställningen har hittills konstaterat att en bank kan i enskilda fall bedömas vara motta-

gare i första ledet enligt ABL 17:6 1 st 2 meningen och således kan en återbäringsskyldighet 

aktualiseras om bolaget visar att banken varit i ond tro om att transaktionen i fråga utgjort 

en värdeöverföring. Det kan enligt författarnas bedömning ställas högre krav avseende 

godtrosrekvisitet för bank än för annan utomstående tredje man med hänsyn till bankens 

möjlighet till längre gående insyn i bolagets ekonomiska verksamhet. Kravet bör dock inte 

ställas så högt att transaktionskostnaderna blir oskäliga, att skyddet för den allmänna om-

sättningen försämras eller att bankernas arbetsbörda ökar till den grad att den effektiva 

verksamheten lider skada. 
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4.2 Bank mottager pant 

Vad avser pantförskrivning som ingåtts mellan ett bolag och en bank till förmån för tredje 

man gäller enligt Nerep m.fl. att den som mottagit säkerheten och som faktiskt gynnas av 

ställda säkerheten är den som är mottagare. Den som har att svara för skulden för vilken 

säkerheten ställts anses vara förmånstagare av säkerheten.69 Problematiken som uppstår av-

ser huruvida huvudgäldenären ska bedömas som en mottagare av värdeöverföringen i 

första ledet eller om banken som panthavare ska anses vara den faktiska mottagaren i första 

ledet. Problematiken ska illustreras med följande hypotetiska exempel. Ponera att ett bolag 

ingår en huvudförbindelse avseende försträckning med en bank varvid banken uppställer 

krav på säkerhet för förpliktelsens fullgörande avseende återbetalning av försträckningen. 

Ett till bolaget närstående bolag väljer att vederlagsfritt ställa säkerhet till förmån för först-

nämnda bolag i form av företagsinteckningar. Denna rättshandling utgör en förtäckt värde-

överföring. Denna tredjemanspant accepteras av banken i form av borgenär. Det säkerstäl-

lande bolaget har dock inte täckning för sitt bundna egna kapital vid pantförskrivningens 

ingående. Ska det förstnämnda bolaget bedömas vara mottagare i första ledet av värdeöver-

föringen i fråga eller bedöms banken som panthavare vara mottagare i första ledet? 

Bedömningen av vem som är mottagare i första ledet torde avgöras efter vilken kontrahent 

som antingen gynnas av värdeöverföringen i fråga eller den som faktiskt mottager värdeö-

verföringen. I ovanstående exempel torde förstnämnda bolag, huvudgäldenären, vara den 

kontrahent som gynnas av säkerställandet och därmed värdeöverföringen. Banken synes 

vara den faktiska mottagaren av värdeöverföringen, då pantförskrivningen utgör en latent 

äganderätt. Således gäller att om panten realiseras så tillkommer den säkerställda pantför-

skrivna egendomen banken. Detta talar för att banken är den faktiska mottagaren. Däremot 

gäller att huvudgäldenären är den som gynnas av pantförskrivningen, då huvudförbindelsen 

sannolikt inte skulle kommit till stånd utan ett pantförskrivningsavtal. Av detta följer därför 

att banken inte torde kunna bedömas vara mottagare i första ledet med anledning av att 

pantförskrivningen för banken utgör en åtgärd varmed banken utöver en sedvanlig kredit-

prövning ämnar ytterligare minimera risken att inte få betalt för sin fordran. En pant kan 

inte komma att gynna banken som mottagare förrän den tidpunkten då huvudgäldenären 

underlåtit att fullfölja sin förpliktelse gentemot banken. Däremot gäller att huvudgäldenä-

ren gynnas av pantförskrivningen alltsedan avtalet ingicks till dess att skulden är återbetald 

                                                 
69 Nerep m.fl., Aktiebolagslagen (2005:551), kommentaren till 17:6 under rubriken 6.8.4 Formlösa värdeöverfö-

ringar, 8 april 2013 
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men huvudgäldenären gynnas även av pantförskrivningen om och när den realiseras ef-

tersom den skuld för vilken panten är ställd regleras i motsvarande mån utan att gäldenären 

frånhänt sig något värde. En eventuell regressrätt innebär att ett skuldförhållande upp-

kommer mellan huvudgäldenären och pantsättaren, men det förhållandet lämnas därhän. 

Med denna utgångspunkt synes därför en bank som mottager en pantförskrivning inte 

kunna bedömas vara mottagare i första ledet enligt ABL 17:6 1 st 2 meningen då övervä-

gande skäl talar för att huvudgäldenären är den som direkt gynnas av pantförskrivningen 

och den tillhörande värdeöverföringen varför huvudgäldenären torde anses vara mottagare 

i första ledet när bank mottager tredjemanspant. 

Något som istället skulle kunna tala för att banken ska anses som mottagare i första ledet 

istället för huvudgäldenären är en avtalsrättslig princip, nämligen den om avtalets subjektiva 

begränsning70. Pantförskrivningen som avtal ingås ofta mellan panthavaren (banken) och 

pantsättaren (bolaget) medan gäldenären vars skuld säkerheten svarar för inte är någon part 

i avtalet. Avtalets subjektiva begränsning syftar på att det är endast parterna i ett avtal som 

kan bindas av avtalet eller ändra avtalet. A och B kan till exempel inte avtala om att B ska 

köpa C:s cykel. Ses en värdeöverföring i form av pantförskrivning genom avtalets subjek-

tiva begränsning torde huvudgäldenären inte kunna bli mottagare i första ledet eftersom 

denne inte är en part i avtalet som ligger till grund för värdeöverföringen. I ABL 17:1 1 st 4 

p stadgas att det ska vara en rättshandling från bolagets sida som på något vis minskar bo-

lagets förmögenhet. Denna rättshandling kan då utgöras av själva pantförskrivningen och 

denna pantförskrivning ingås av banken och bolaget, men inte huvudgäldenären. Det som 

dock måste erinras om är att det i ABL 17:6 1 st 2 meningen inte uppställs något krav på att 

mottagaren i första ledet ska ha varit en part av avtalet. För återbäringsskyldigheten upp-

ställs ett krav på mottagande, men inte ett krav på att vara part i det avtal som ligger till 

grunden för värdeöverföringen. En sådan argumentation som talar för att banken, och inte 

huvudgäldenären, ska anses som mottagare framstår som långsökt och svag, även om dess 

innebörd är värd att beakta. Å andra sidan kan det likväl argumenteras för att det föravtal 

som föregår pantsättningen, i vilken huvudgäldenären och pantsättaren ingår ett avtal om 

en framtida pantsättning i vilket banken är utomstående, skulle innebära att huvudgäldenä-

ren synes vara mottagare i första led och således inte banken. Att dra så pass långa parallel-

ler till avtalsrättsliga principer när det finns aktiebolagsrättsliga regler på området torde 

dock inte vara nödvändigt för att fastställa vem som är mottagare i första ledet. Härutöver 

                                                 
70 Adlercreutz (2002), Avtalsrätt I, s 138. 
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utgör ABL lex specialis i förhållande till avtalsrätten vilket ytterligare talar för att banken 

inte torde kunna bedömas vara mottagare i första led. 

Banken synes inte kunna bedömas vara mottagare i första ledet enligt ABL 17:6 1 st 2 me-

ningen vid ingående av avtal om tredjemanspant. Detta för att den ställda pantförskriv-

ningen inte kommer banken till godo förrän huvudgäldenären förlorat sin återbetalnings-

förmåga. I relation till huvudgäldenären kan inte banken anses vara den kontrahent som 

gynnas varför banken inte heller bör bedömas vara mottagare i första ledet och om banken 

inte är sådan mottagare kan den inte heller vara återbäringsskyldig vilket innebär att någon 

prövning avseende god tro inte föranleds. Banken kan dock eventuellt komma att bedömas 

vara medverkande till värdeöverföringen eller anses som mottagare i andra ledet och riskera 

eventuellt bristtäckningsansvar, dessa fall utvecklas nedan i avsnitt 5.2 och 6.2. 

4.3 Bank ingår avtal om borgen 

Då det har fastställts i rättspraxis71 att pant- och borgensinstituten som säkerheter bedöms 

vara lika till form och funktion är det ofrånkomligt att diskussionen kring borgensåtagande 

i den fortsatta framställningen kommer påminna om diskussionen avseende pant. Förfat-

tarna vill dock erinra om att pant- respektive borgensinstituten utgör parallella rättsområ-

den72 och bör därför i denna framställning behandlas separat. I motiven till värdeöverfö-

ringsreglerna i ABL framkommer inte hur en borgensförbindelse ska bedömas i relation till 

återbäringsskyldigheten och således inte heller vem som kan komma att bedömas vara mot-

tagare i första ledet. Nerep m.fl. har däremot uttalat i kommentaren till ABL att en återbä-

ringsplikt inte kan aktualiseras förutsatt att borgensåtagandet inte behöver infrias. Följaktli-

gen gäller enligt Nerep m.fl. att om borgensansvaret redan helt eller delvis har infriats aktu-

aliseras då återbäringsskyldigheten och därmed ondtrosrekvisitet. En borgensförbindelse 

som ingåtts i strid med beloppsspärren och försiktighetsregeln är ogiltig och kan inte göras 

gällande mot den som utfärdat borgensåtagandet, oavsett god tro hos banken.73 Liksom i 

motiven omnämner Nerep m.fl. inget om förfarandet vid bedömningen av vem som ska 

anses vara mottagare i första ledet och eventuellt återbäringsskyldig enligt ABL 17:6 1 st 2 

meningen. Av detta uppkommer samma problematik som vid pantförskrivning, hur avgörs 

                                                 
71 NJA 1980 s 311, NJA 1987 s 80, NJA 1995 s 418. 

72 Walin (2002), Borgen och tredjemanspant, s 23. 

73 Nerep m.fl., Aktiebolagslagen (2005:551), kommentaren till 17:6 under rubriken 6.8.4 Formlösa värdeöverfö-
ringar, 9 april 2013 
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vem som är mottagare i första ledet, är det banken som borgenär eller gäldenären vars hu-

vudförbindelse uppställer krav på säkerhet i form av borgen? Anta att bolaget A önskar ta 

en försträckning hos banken B, vilken uppställer krav på att A anmodar dotterbolaget C att 

ingå borgensförbindelse såsom för egen skuld med B till förmån för A. B och C ingår bor-

gensavtal. Vid tidpunkten för ingående av borgensförbindelsen, som utgör en förtäckt vär-

deöverföring, saknar C dock täckning för det bundna egna kapitalet varför borgensförbin-

delsen är i strid med beloppsspärren och försiktighetsregeln. En tid senare blir A insolvent 

och B kräver att borgensåtagandet ska infrias vilket också sker. Är det huvudgäldenären A 

eller banken B som bedöms vara mottagare i första led och därmed eventuellt återbärings-

skyldig? 

Till skillnad från pantförskrivning, i vilken ett sakrättsligt moment i form av denuntiation, 

tradition eller registrering är avgörande för pantens giltighet jämte den obligationsrättsliga 

verkan74, innefattar en borgensförbindelse enbart ett obligationsrättsligt förhållande. Rent 

konkret innebär detta att ett borgensåtagande har kommit till stånd i och med borgensavta-

let. Något faktiskt avhändande av värde sker inte i och med borgensavtalets uppkomst utan 

förpliktelsen aktualiseras sedan gäldenären bedömts vara oförmögen att fullfölja sina åta-

ganden gentemot banken. Rent teoretiskt torde borgensmannen vid ingående av borgens-

avtalet ha frånhänt sig det värde som motsvarar gäldenärens förpliktelser, eftersom vid 

proprieborgen borgensmannen svarar primärt jämte gäldenären. Visserligen uppkommer en 

regressrätt för borgensmannen gentemot huvudgäldenären, men denna regresserätt är san-

nolikt inte värd något då borgensåtagandet nödgats införlivats. Huvudgäldenären synes 

vara den kontrahent som gynnas av en företagen värdeöverföring i form av ett borgensåta-

gande. Detta då huvudförbindelsen inte skulle kommit till stånd utan den säkerheten som 

borgensåtagandet utgör. Ur ett bankrättsligt perspektiv uppställs krav på att bankerna mi-

nimerar sina risker vilket gör det fullt naturligt att de kräver säkerheter för fordringar som 

bedöms vara mindre säkra. Detta talar emot att banken skulle bedömas vara mottagare i 

första led. Av bankernas uppställda regelverk avseende kredithantering framgår en restrikti-

vitet angående bankernas riskbenägenhet och detta talar då för att en borgensförbindelse 

inte primärt gynnar banken. Det anförda torde innebära att då banken inte gynnas av vär-

deöverföringen, kan den inte heller bedömas vara mottagare i första led. Är den inte motta-

gare i första led och borgensåtagandet redan helt eller delvis infriats synes huvudgäldenären 

vara den som kan komma att bli återbäringsskyldig och inte banken. Skulle huvudgäldenä-

                                                 
74 Lennander (2011), Kredit och säkerhet, s 79. 
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ren bli återbäringsskyldig som mottagare i första ledet kan banken eventuellt bli tvungen att 

täcka den brist som uppkommer genom att ha varit medverkande till värdeöverföringen el-

ler mottagare i andra ledet, detta utvecklas under 5.3 och 6.3. 

5  Bristtäckningsansvar på grund av medverkande 

5.1 Bank tillhandahåller koncernkonto 

Som har framställts ovan utgör koncernkontot en produkt utvecklad av bankerna med av-

saknad av särskild reglering i lag. Produkten möjliggör för koncernen att enkelt företa 

transaktioner mellan de olika koncernbolagen avseende deras likvida medel. För att brist-

täckningsansvar enligt ABL 17:7 1 st 2 meningen ska aktualiseras för banken gäller att den 

återbäringsskyldige anses vara oförmögen att återbära värdeöverföringen eller att denne 

bedömts vara i god tro om transaktionen som utgjort värdeöverföringen och således inte 

kan hållas återbäringsskyldig. Vidare krävs att banken som medverkande handlat med upp-

såt eller av grov oaktsamhet avseende lagligheten av transaktionen. Som medverkande kan 

avse att banken genom råd eller konkret bistånd fått klart för sig att transaktionen strider 

mot beloppsspärren och försiktighetsregeln eller att banken av andra skäl har märkbar an-

ledning att misstänka att så är fallet.75 I rättsfallet NJA 1997 s 418 fastställs att något krav 

på att den medverkande själv erhållit något av värdeöverföringen inte bör uppställas för att 

den medverkande ska kunna anses bristtäckningsansvarig.76 Författarna vill klargöra att i 

detta avsnitt avses banken som medverkande genom själva tillhandahållandet av koncernkon-

tot. Med detta avses att banken genom tillhandahållandet av koncernkontot kan anses 

medverka till olagliga värdeöverföringar genom att möjliggöra verkställandet av transakt-

ioner som eventuellt utgör värdeöverföring. För att illustrera hur banken skulle kunna anses 

som medverkande till en olaglig värdeöverföring kommer presenteras ett hypotetiskt ex-

empel som märk väl skiljer sig från exemplet som framställts under 4.1 om koncernkonto 

och återbäringsskyldighet. Detta för att skilda förutsättningar gäller för bedömningen 

huruvida återbäringsskyldighet respektive bristtäckningsansvar kan komma att aktualiseras. 

Härutöver gäller att om återbäringsskyldighet för banken aktualiseras kan banken inte också 

hållas bristtäckningsansvarig.  

                                                 
75 Nerep m.fl., Aktiebolagslagen (2005:551), kommentaren till 17:7 under rubriken 7.4 Medverkansansvar för 

utomstående, 12 april 2013 

76 Se NJA 1997 s 418, s 452. 



 

 28 

Ett moderbolag, som äger 85 % av rösterna för samtliga aktier i ett dotterbolag, kontaktar 

sin bank med önskan om ett hjälpmedel att förenkla transaktioner avseende likvida medel 

inom koncernen. Moderbolaget underrättar banken om att avsikten med transaktionerna är 

att jämna ut obalanser mellan bolagens likvida kapacitet. Modern avser företa transaktioner 

inom koncernen som riskerar klassas som värdeöverförigar utan att påtala detta för banken. 

Banken erbjuder produkten koncernkonto som lösning varvid moderbolaget bedömer lös-

ningen vara tillfredsställande. Banken begär adekvat ekonomisk information och företar 

sedvanlig kreditprövning för bedömningen huruvida koncernkonto ska tillhandahållas eller 

ej. Förutsättningarna bedöms av banken vara för handen och koncernkontot tillhandahålls 

koncernen. En tid senare beslutar moderbolaget att företa en transaktion som inte har rent 

affärsmässig karaktär omfattande dotterbolagets likvida medel. Denna transaktion resulte-

rar i att täckning saknas för dotterbolagets bundna egna kapital, vilket uppmärksammas av 

aktieägarminoriteten i dotterbolaget som gör gällande återbäring enligt ABL 17:6 1 st 2 me-

ningen. Mottagaren av värdeöverföringen var dock i god tro avseende värdeöverföringen 

varför aktieägarminoriteten åberopar att bristtäckningsansvar ska föreligga för banken. Kan 

banken bli bristtäckningsansvarig för att den har tillhandahållit kontot? 

För att prövningen om ansvar kan göras gällande enligt ABL 17:7 1 st 2 meningen krävs 

enligt ABL 17:7 2 st att den medverkande, banken, agerat i uppsåt eller varit grovt oaktsam 

vid sin interna bedömning om koncernkontot ska tillhandahållas eller ej. För dessa två sub-

jektiva rekvisit gäller skilda förutsättningar. För att uppsåtsrekvisitet ska anses uppfyllt 

krävs som nämnts ovan i 2.4.1 att banken haft vetskap om de faktiska förhållanden som 

ligger till grund för beslutet som avser en olaglig värdeöverföring. Vetskapen om de fak-

tiska förhållandena torde betyda att banken haft vetskap om att den företagna transaktion-

en stod i strid med beloppsspärren och försiktighetsregeln. Följaktligen gäller för banken i 

ovan nämnda hypotetiska fall att banken inte haft vetskap om att moderbolaget haft för av-

sikt att nyttja koncernkontot i strid med värdeöverföringsreglerna och särskilt då belopps-

spärren samt försiktighetsregeln och kan därför inte bedömas haft uppsåt till medverkande. 

Ponera dock i det hypotetiska fallet att banken istället haft vetskap, antingen vid öppnandet 

av koncernkontot eller vid senare inträffade händelser, om att moderbolaget företagit be-

slut i strid med värdeöverföringsreglerna blir följden troligen en annan, nämligen att ban-

ken träffats av uppsåtsrekvisitet och skulle vid eventuell brist i återbäringen kunna hållas 

ansvarig som medverkande. I propositionen uttalas att uppsåtsrekvisitet inte bör påverka 
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bankers normala rutiner vid hantering av kontotransaktioner.77 Detta torde innebära att en 

banktjänsteman som rutinmässigt arbetar med kontotransaktioner inte borde kunna träffas 

av uppsåtsrekvisitet annat än vid medvetet agerande och först då kan banken hållas brist-

täckningsansvarig på grund av medverkande.  

För att banken i förevarande fall ska bedömas förfarit grovt oaktsamt uttalas i Nereps lag-

kommentar78 till ABL att banken som utomstående av andra skäl än faktisk vetskap har på-

taglig anledning att misstro transaktionens laglighet. Det bör erinras om att det i doktrin ut-

talats att för rekvisitet grov oaktsamhet inte bedöms finnas en enhetlig definition utan varje 

fall får bedömas för sig.79 Inte heller i propositionen till ABL framgår hur en bedömning 

avseende grov oaktsamhet ska företas. Angående ansvar för organledamöter och aktieägare 

hänvisas i propositionen till skadeståndsreglerna i ABL om hur oaktsamhet ska bedömas, 

men ansvaret för utomstående på oaktsamhetsgrunden finns inte att tillgå. Dock framgår 

av propositionen att rekvisitet grov oaktsamhet inte ska föranleda långtgående undersök-

ningar för seriösa aktörer utöver de sedvanligt förekommande kontrollerna.80 Motsatsvis 

gäller att det åligger banken en undersökningsplikt för att undgå ansvar grundat på grov 

oaktsamhet. Det torde enligt författarna vara skäligt för banken att företa en sedvanlig kre-

ditprövning i vilken moderbolagets återbetalningsförmåga till dotterbolaget prövas vid 

öppnandet av koncernkontot liksom med viss kontinuitet men det bedöms även vara ange-

läget att banken har en adekvat ekonomisk insyn i koncernbolagen. Den ekonomiska insy-

nen torde utgöras av senast fastställda balans- och resultaträkning. Jämte denna bedöms en 

affärsmässig relation föreligga mellan bank och koncernen som hjälper banken att få den 

insyn i verksamheten som kan vara av intresse. Undersökningen synes således kunna grun-

das på dels den ekonomiska insyn banken har i koncernbolagen och dels på en redan eta-

blerad kundrelation. Då banken utgör en sådan central samhällsaktör i den ekonomiska sfä-

ren kan diskussion föras kring hur långtgående bankens undersökningsplikt samt ansvar 

bör gå i relation till andra utomstående kontrahenter. Ett antal faktorer talar för att banken 

för att undgå bristtäckningsansvar på grund av medverkande bör åläggas ett mer omfat-

tande ansvar. Författarna gör bedömningen att de framstående faktorerna utgörs av de re-

                                                 
77 Prop 2004/05:85 s 399. 

78 Nerep m.fl., Aktiebolagslagen (2005:551), kommentaren till 17:7 under rubriken 7.4 Medverkansansvar för 
utomstående, 12 april 2013 

79 Hellner m.fl. (2010), Skadeståndsrätt, s 149. 

80 Prop. 2004/05:85 s 399. 
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surser som banken har tillgå, den kunskap som banktjänstemännen besitter samt även det 

förtroendet som banken ges av samhället. Det som måste erinras om är att även om ban-

kerna tillhandahåller koncernkontot är det fortfarande bolagen som själva företar transakt-

ionerna som kan komma att klassas som värdeöverföringar och det vore betänkligt om 

gränsen för vilka som kan bli bristtäckningsansvariga skulle kunna sträckas allt för långt. 

Därför är det motiverat med rekvisiten uppsåt eller grov oaktsamhet då dessa sätter en yttre 

ansvarsgräns för vilket handlande som banken kan företa i sin verksamhet. Ovan förda re-

sonemang må avvika från vad som framkommer i motiven till ABL men författarna bedö-

mer det vara befogat att längre gående ansvar och undersökningsplikt generellt kan åläggas 

bank i förhållande till andra utomstående till bolaget. Detta med utgångspunkt i de skilda 

förutsättningar som bank respektive annan utomstående har för handen. 

Själva tillhandahållandet av koncernkontot i sig torde inte föranleda något medverkandean-

svar för banken. Föreligger dock vetskap hos banken vid tillhandahållandet av koncernkon-

tot om att bolagen ämnar företa transaktioner i strid med värdeöverföringsreglerna synes 

banken vid en bedömning kunna hållas bristtäckningsansvarig som medverkande enligt 

ABL 17:7 1-2 st. Härtill torde banken även kunna hållas ansvarig om banken haft skälig an-

ledning att misstänka koncernkontots missbruk utan att vidta försvarliga åtgärder. Dessa 

åtgärder torde för banken vara mer omfattande än för andra till bolaget utomstående kon-

trahenter. 

5.2 Bank mottager pant 

Som framställts hittills används pantförskrivningar i vid omfattning vid kommersiella trans-

aktioner och har i rättspraxis ansetts kunna utgöra förtäckt värdeöverföring. Författarna har 

dragit slutsatsen att banken i form av panthavare inte torde bli återbäringsskyldig som mot-

tagare i första ledet. Denna bedömning utesluter dock inte huruvida banken kan komma att 

bli bristtäckningsansvarig som medverkande till en värdeöverföring enligt ABL 17:7 1-2 st. 

För ett sådant ansvar förutsätts att banken vid medverkande genom råd eller verkställande 

av beslut agerat i uppsåt eller av grov oaktsamhet. Vid en genomgång av förevarande förut-

sättningar bedöms problematiken föreligga dels vid bedömningen var gränsdragningen ska 

anses gå för att banken ska bedömmas medverka genom verkställande av beslut dels vilket 

resonemang som kan föras avseende bankens eventuellt grova oaktsamma agerande. Vad 

avser rådgivning eller rekvisitet uppsåt bedöms det vara relativt klart för vad som torde ut-

göra rådgivning av bank samt vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för uppsåt vid 

medverkande. Frågeställningar som däremot uppkommer är om en bank som mottager en 
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pant till förmån för tredje man anses medverka genom att verkställa ett beslut som innebär 

att en värdeöverföring företas i strid med beloppsspärren och försiktighetsregeln, en annan 

fråga avser när banken ska bedömas ha förfarit grovt oaktsamt.  

Vad avser verkställande av beslut framkommer i propositionen att en styrelseledamot eller 

verkställande direktör som har verkställt en värdeöverföring eller ingått ett avtal som inne-

bär en olaglig värdeöverföring utgör medverkande.81 Vad som inte finns att tillgå i proposit-

ionen är hur och när utomstående ska bedömas vara medverkande. Det interna medver-

kansansvar som kan åläggas bolagets ställföreträdare vid ingående av avtal som utgör olov-

lig värdeöverföring torde dock inte kunna åläggas banken som utomstående. Den omstän-

digheten att bolagets ställföreträdare kan anses vara medverkande vid ingående av avtal, säg 

ett pantförskrivningsavtal, bedöms vara oskälig att tillämpa i bedömningen huruvida utom-

stående ska bedömas vara medverkande. Det bedöms oskäligt eftersom ställföreträdarna till 

skillnad från utomstående har fullständig insyn i bolaget och för att ställföreträdarna har ett 

ansvar, en lojalitet, gentemot bolaget som en utomstående inte kan anses ha. Följaktligen 

torde det vid en eventuell prövning innebära att en utomstående, i förevarande fall banken, 

inte kan anses som medverkande enbart på den grunden att banken ingått ett pantförskriv-

ningsavtal med bolaget som avsett företa en lagstridig värdeöverföring. Det knapphändiga 

underlaget om utomståendes medverkan utgör enligt propositionen rådgivning eller faktisk 

hjälp. Det bristfälliga underlaget innebär således osäkerhet avseende förutsägbarheten vid en 

eventuell rättsprövning, särskilt eftersom en sådan bedömning torde vara avgörande för 

huruvida medverkansansvar kan komma att aktualiseras. Det är möjligt att den brist på de-

finitioner om vad som utgör rådgivning eller faktisk hjälp är ett medvetet val av lagstiftaren 

för att överlåta till rättstillämpningen att bedöma huruvida förutsättningarna för medver-

kansansvar är för handen från fall till fall. Pantförskrivningsavtalet i sig torde inte göra ban-

ken medverkansansvarig men en annan faktor som är av betydelse för bedömningen är 

huruvida banken vid tidpunkten för realisation av panten skulle kunna komma anses med-

verka.  

När banken ingår pantförskrivningsavtal företas denna rättshandling normalt för att banken 

ska säkra en uppkommande fordran. Författarnas bedömning samt förevarande förutsätt-

ningar talar för att banken inte ska kunna bedömas vara medverkande till en olaglig värde-

överföring vid ingående av ett avtal och således inte heller efter avtalets upprättande inträf-
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fade händelser, exempelvis att realisera panten för att göra sig betalt för fordran. Som ovan 

klargjorts är tidpunkten för bedömningen av om en pantförskrivning utgör en olaglig vär-

deöverföring i strid med beloppsspärren och försiktighetsregeln när pantförskrivningsavta-

let ingås, denna tidpunkt för värdeöverföringen har fastslagits i NJA 1980 s 311. Detta talar 

ytterligare för att ett medverkansansvar synes träffa endast de som vid tiden för värdeöver-

föringen medverkade till just denna men eftersom banken inte torde kunna anses medver-

kande endast genom att ingå pantförskrivningsavtalet bör den inte kunna träffas vid en se-

nare inträffad realisation som härrör från det ingångna pantförskrivningsavtalet. Detta ger 

för handen att banken i förevarande fall osannolikt torde träffas av ett medverkansansvar 

och därför ter det sig obehövligt att föra ett resonemang kring när banken kan anses ha 

agerat grovt oaktsamt. För att fångas av bestämmelsen i ABL 17:7 1-2 st gäller nämligen att 

banken som första förutsättning ska anses ha medverkat för att kunna bli bristtäckningsan-

svarig. Detta medverkande ska därefter bedömmas ha skett i uppsåt eller av grov oaktsam-

het. 

De förutsättningar som hittills framställts talar för att banken inte torde kunna bedömas 

vara medverkansansvarig vid ingående av ett pantförskrivningsavtal och således inte heller 

vid en senare realisation av det pantförskrivna. Författarna bedömer det vara osannolikt att 

banken med dessa omständigheter kan komma att omfattas av bestämmelsen i ABL 17:7 1-

2 st. Detta särskilt eftersom pantavtalet skrivs mellan banken och pantsättaren men det är 

tredje mans skuld som panten svarar för. Detta talar för att det är bolaget tillsammans med 

tredje man som synes kunna åläggas ett bristtäckningsansvar på grund av medverkande 

snarare än banken som kräver en pant för att säkra sin fordran. Utöver detta synes det vara 

betänkligt om banken kan ställas till svars som medverkande när det i själva verket är bola-

get och tredje mannen som medverkar. Detta skulle resultera i att banken vid en realisation 

av panten dels skulle få stå kostnaden av att förlora en fordran dels täcka en brist. Ur ett 

rättssociologiskt perspektiv torde detta utgöra oskäliga konsekvenser avseende bankens 

transaktionskostnader samt även bankens möjlighet att förutse risker i sin verksamhet, sär-

skilt då kreditgivning. 

5.3 Bank ingår avtal om borgen 

Som framkommit under avsnitt 4.2 bedöms banken inte kunna anses som återbäringsskyl-

dig som mottagare i första ledet. Detta ger för handen att banken eventuellt istället skulle 

kunna träffas av ett bristtäckningsansvar enligt ABL 17:7 1-2 st som medverkande till en 

olovlig värdeöverföring. För att kunna träffas av medverkansansvaret framkommer i pro-
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positionen82, som angivits ovan, att banken som medverkande ska ha bidragit med rådgivning 

eller faktisk hjälp. Vad som kan komma att bedömas utgöra rådgivning eller faktisk hjälp 

uppställs inte i propositionen och författarna har av den anledningen gjort den bedömning-

en att lagstiftaren avsiktligt lämnat utrymme för rättstillämpningen att pröva huruvida de 

förevarande förutsättningarna uppfyller rekvisiten.  

En borgensförbindelse utgör en säkerhet som banken ofta uppställer krav om vid ingående 

av exempelvis försträckningsavtal. Om ett bolag vederlagsfritt ingår borgensavtal med ban-

ken, efter krav från denna, till förmån för tredje man och det vid borgensavtalets ingående 

inte finns täckning för bolagets bundna kapital kan detta utgöra en olovlig värdeöverföring. 

Frågan som uppkommer är huruvida banken genom uppställt krav om borgen anses som 

medverkande till den olovliga värdeöverföringen genom rådgivning eller faktisk hjälp. Utö-

ver att banken ska ha bidragit med rådgivning eller faktisk hjälp uppställs krav om att ban-

ken ska ha agerat i uppsåt eller av grov oaktsamhet för att kunna träffas av bristtäcknings-

ansvaret.  

Lovlighetsprövningen avseende en borgensförbindelse företas vid tidpunkten för ingåendet 

av borgensavtalet. Därför förefaller det naturligt att bedömningen avseende medverkansan-

svar ska företas vid samma tidpunkt. Som framkommit ovan föregås borgensförbindelsen 

av ett avtal mellan gäldenären och borgensmannen, i förevarande fall bolaget, där bolaget 

lovar att betala för det fall att gäldenären själv inte kan. Detta förfarande börjar i normalfal-

let med att banken ställt krav på gäldenären att någon ska borga för denne och därefter 

anmodar gäldenären bolaget att ingå borgensavtal. Först när detta föravtal slutits ingås bor-

gensavtalet. Detta förfarande fram till upprättandet av ett faktiskt borgensavtal torde enligt 

författarna utgöra den ram inom vilken banken kan komma att träffas av medverkansans-

varet. Det ter sig dock osannolikt att banken genom att uppställa krav på gäldenären att 

anmoda någon att gå i borgen för denna skulle innebära ett medverkande. Detta eftersom 

banken riktar kravet om säkerställande mot gäldenären och inte mot den kontrahent som 

företar värdeöverföringen i fråga. Banken råder inte bolaget att ingå borgensavtalet utan det 

är gäldenären som efter krav av banken anmodar bolaget i fråga om borgensåtagande. 

Detta talar för att banken inte torde anses medverka vid ingående av borgensavtal. Först 

när bolaget tagit beslutet om att ingå borgensavtal för gäldenärens skuld uppkommer pro-
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blematiken avseende bankens eventuella medverkan, eftersom den tidpunkten för ingående 

av borgensavtalet även är tidpunkten då beslutet om värdeöverföringen verkställs.  

När banken ska godkänna ett borgensåtagande föregås beslutet av en kreditprövning avse-

ende borgensmannens, i detta fall bolagets, betalningsförmåga. Banken bör liksom vid för-

sträckningsgivning kreditpröva gäldenären men också en eventuell borgensman. Banken 

borde inte godkänna en borgensman som saknar återbetalningsförmåga. Vid en kredit-

prövning av bolaget i fråga bör banken uppmärksamma om bolaget saknar täckning för det 

bundna egna kapitalet. Skulle banken godta bolaget som borgensman trots att täckning för 

det bundna egna kapitalet inte finns vid tidpunkten för borgensavtalets ingående torde 

banken ha agerat i uppsåt och således kunna träffas av ett bristtäckningsansvar på grund av 

medverkande enligt ABL 17:7 1-2 st. Detta för att banken haft vetskap om bolagets eko-

nomiska ställning vilket då uppfyller uppsåtsrekvisitet. Av propositionen följer att okun-

skap om lagens innehåll saknar betydelse i bedömningen avseende uppsåtsrekvisitet.83 Det 

kan även tänkas att banken som företar kreditprövningen skulle ha anledning att misstänka 

att förutsättningarna för avtal inte är för handen men ändå godkänna bolaget som bor-

gensman. I detta fall synes banken kunna hållas ansvarig som medverkande då denna hand-

lat av grov oaktsamhet. Av detta bedömer författarna det vara för handen att banken vid en 

rättsprövning synes kunna träffas av medverkansansvaret, då denna antingen uppsåtligt el-

ler av grov oaktsamhet godkänt ett borgensåtagande med bristfälliga förutsättningar. Ef-

tersom avgörande tidpunkten för lovlighetsprövningen avseende en värdeöverföring be-

döms vara vid borgensavtalets ingående anser vi att banken relativt enkelt kan företa en 

adekvat bedömning om bolagets borgensåtagande ska godkännas eller ej. 

Trots pant- och borgensinstitutens stora likheter uppkommer vid förevarande fall en avgö-

rande skillnad i bedömningen om bristtäckningsansvar för banken som medverkande. När 

banken ingår ett pantförskrivningsavtal företas i normalfallet inte någon kreditprövning av-

seende pantsättarens återbetalningsförmåga medan banken vid ingående av borgensavtal i 

princip alltid bör företa en sedvanlig kreditprövning avseende borgensmannens betalnings-

förmåga. Den praktiska skillnaden blir då att banken vid borgensåtagandet normalt upp-

märksammas på de bristfälliga förutsättningarna som är för handen. Dessa uppmärksam-

made förutsättningar torde leda till att banken inte kan undgå ansvar enligt uppsåtsrekvisi-

tet. Detta då banken genom kreditprövningen fått faktisk vetskap om att bolaget saknar 
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täckning för det bundna egna kapitalet, om värdeöverföringen i form av borgensåtagande 

verkställs. Den ovan förda diskussionen innebär enligt författarnas bedömning att banken 

kan komma att hållas bristtäckningsansvarig som medverkande enligt ABL 17:7 1-2 st. 

6  Bristtäckningsansvar för mottagare i andra ledet 

6.1 Bank tillhandahåller koncernkonto 

Bristtäckningsansvaret kan aktualiseras inte bara för medverkande till värdeöverföringar 

utan även som mottagare i andra ledet, alltså att banken har mottagit en värdeöverföring 

från någon som varit mottagare i första ledet. Som framkommit ovan i 4.1 är det möjligt 

för en bank att i enskilda fall bli återbäringsskyldig som mottagare i första led om banken 

varit avsedd mottagare då värdeöverföringen företogs. Denna omständighet hindrar dock 

inte att banken i andra fall skulle kunna anses som mottagare i andra led och istället bli 

bristtäckningsansvarig, vilket är föremål för detta avsnitt. Av propositionen till ABL följer 

att liksom vid återbäringsskyldighet det bedöms vara naturligt att bedöma ett moderbolag 

som är registrerad kontohavare som mottagare i första led och banken i andra led förutsatt 

att den företagna transaktionen inte från början varit avsedd att komma banken till godo.84 

För att riskera ett bristtäckningsansvar såsom mottagare i andra ledet enligt ABL 17:7 3 st 

krävs att mottagaren, banken, haft vetskap om att värdet härrör från en olaglig värdeöver-

föring.  

För att sätta problematiken avseende bristtäckningsansvar för mottagare i andra led i kon-

text ska även här presenteras ett hypotetiskt fall. Ponera liknande fall som under 4.1, nämli-

gen en koncern med ett moderbolag och två eller flera dotterbolag. Koncernen väljer att 

samla sina likvida medel på ett koncernkonto av vilket moderbolaget är registrerad inneha-

vare. Moderbolaget har ingått försträckningsavtal med samma bank som tillhandahåller 

kontot. Avtalet avser normalt antingen en kredit registerad på koncernkontot eller fri-

stående försträckning. Transaktioner företas kontinuerligt inom koncernen eftersom samt-

liga bolag har åtkomst till de likvida medel som finns disponibla på koncernkontot. Någon 

gång under räkenskapsåret beslutar modern att företa transaktioner varmed ett av dotterbo-

lagens täckning för det bundna egna kapitalet brister. Strax efter den företagna transaktion-

en inträffar förfallodagen för moderbolagets skuld till banken och moderbolaget använder 
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det överförda värdet för att betala på förfallodag. Blir banken att anse som mottagare i 

andra ledet vid en eventuell bristtäckningssituation? 

För att banken överhuvudtaget ska kunna hållas ansvarig enligt stadgandet i ABL 17:7 3 st 

krävs att banken som mottagare i andra ledet haft vetskap om att den företagna transakt-

ionen utgör en olaglig värdeöverföring och att den egendomen banken mottar faktiskt här-

rör från den olagliga värdeöverföringen. Författarna bedömer det vara osannolikt att ban-

ken kan komma hållas ansvarig enligt förevarande stadgande eftersom de rekvisit som upp-

ställs anses vara av ett så kvalificerat slag att banken inte torde träffas av dem. Utöver detta 

anser vi det vara svårt att bevis att banken faktiskt haft vetskap om den olagliga värdeöver-

föring och mer specifikt att just den mottagna egendomen omfattar detta värde. Ännu svå-

rare avseende bevisningen blir det om den återbäringsskyldige enligt ABL 17:6 1 st 2 me-

ningen bedömts vara i god tro, hur ska bolaget då bevisa att banken som mottagare i ett se-

nare led haft vetskap om värdeöverföringens olaglighet? Enligt förarbetena uppställs inget 

krav på att en eventuellt återbäringsskyldig ska ha varit i ond tro för att ett bristtäcknings-

ansvar i senare led ska kunna aktualiseras, det är tillräckligt att mottagaren i första led upp-

fyller de objektiva rekvisiten i ABL 17:6 1 st 2 meningen.85  

För att klargöra är det uttalat i förarbetena att den särskillnad som görs mellan bank som 

mottagare i första respektive andra ledet utgörs av huruvida den företagna värdeöverfö-

ringen varit avsedd att komma banken till godo eller ej.86 Avsikten med värdeöverföringen 

torde enligt vår bedömning utgöra ett subjektivt rekvisit, varför detta ytterligare bör för-

svåra vid bedömningen av om banken ska anses vara mottagare i första eller andra ledet. 

Om banken inte varit avsedd mottagare kan endast bristtäckningsansvar som mottagare i 

andra ledet bli aktuellt, men detta bedöms i den praktiska tillämpningen vara svårt att be-

visa. Således torde avsiktsrekvisitet lämnas därhän till en faktisk rättsprövning. Med ut-

gångspunkt i vad som framkommer i propositionen, att det är av vikt för aktörerna att veta 

vilka risker som kan komma att bli för handen87, bedömer vi det vara lagstiftarens avsikt att 

kontrahenter inte enkelt ska träffas av stadgandet utan är istället uppställt för att vara in-

formativt och ökar kontrahenternas riskmedvetenhet.  
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Framställningen har således visat på att banken kan komma att hållas bristtäckningsansvarig 

enligt ABL 17:7 3 st förutsatt att banken haft vetskap om den olagliga värdeöverföringen 

och att egendomen banken mottagit härrör från densamma. Detta subjektiva rekvisit torde 

vid en rättslig prövning vara svårt att bevisa varför det under dessa förutsättningar är osan-

nolikt att banken ska träffas av bristtäckningsansvar. 

6.2 Bank mottager pant 

Enligt författarnas bedömning torde banken inte kunna bli återbäringsskyldig som motta-

gare i första led och sannolikt inte heller anses som medverkande till värdeöverföring och 

därmed bristtäckningsansvarig för fall då banken mottager pant som säkerhet för en ford-

ran. Detta leder oss till den kvarvarande ansvarsgrunden som kan komma att aktualiseras 

för banken vid mottagande av pant, nämligen bristtäckningsansvar som mottagare i andra 

ledet. Under avsnitt 4.1 redogjordes för att det torde vara huvudgäldenären som vid en 

tredjemanspantsättning anses vara mottagaren i första ledet och den fortsatta framställning-

en kommer således huruvida banken kan komma att bedömas vara mottagare av en olaglig 

värdeöverföring i andra ledet och bristtäckningsansvarig enligt ABL 17:7 3 st om motta-

garen i första ledet, huvudgäldenären, bedömts vara i god tro eller insolvent. För att företa 

en prövning om hur banken ska kunna anses vara mottagare i andra ledet torde utgångs-

punkt vara i förutsättningen att banken har realiserat det pantförskrivna då huvudgäldenä-

ren inte uppfyllt sina betalningsförpliktelser på förfallodagen för det försträckningsavtal 

som ligger till grund för pantförskrivningen. Detta görs för att prövningen om vem som 

anses som mottagare i första ledet gjorts utifrån när pantavtalet ingicks synes det naturligt 

att banken eventuellt skulle anses som mottagare i andra ledet först vid en realisation. Det 

torde även förefalla naturligt att för mottagare i andra ledet, banken, det ska uppställas yt-

terligare förutsättning för att bristtäckningsansvaret ska kunna aktualiseras.  

För att banken som mottagare i andra ledet ska kunna bli bristtäckningsansvarig krävs att 

denna haft vetskap om att den mottagna egendomen härrör från en olovlig värdeöverfö-

ring. Bedömningen för hur en eventuellt återbäringsskyldig skulle komma att anses vara i 

god tro, skulle kunna ge vägledning i hur mottagaren i andra ledet ska bedömas avseende 

det subjektiva rekvisitet vetskap. Om första mottagaren ansetts vara i god tro och därför 

undgår återbäringsskyldighet torde inte heller banken som mottagare i andra ledet vid en 

realisation av panten kunna bedömas haft vetskap om pantens olovliga härkomst. En an-

nan bedömning torde ligga till grund vid klargörande av om den återbäringsskyldige ansetts 

vara i ond tro men undkommit betalning med anledning av insolvens. Det avgörande rek-
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visitet utgörs av huruvida banken haft vetskap om den mottagna egendomens olagliga här-

komst och således torde banken kunna träffas av bristtäckningsansvaret som mottagare i 

andra ledet om denna realiserar en pant som banken har vetskap om härrör från en olovlig 

värdeöverföring. Enligt propositionen till ABL uttalas det att det är naturligt att vid en 

transaktion från ett konto till ett annat på en bank se kontohavaren som mottagare i första 

ledet och om de pengarna sedan används till att reglera en skuld till banken ska banken ses 

som mottagare i andra ledet.88 Det torde kunna appliceras även då en bank realiserar en 

pant för att reglera en skuld, banken var inte avsedd mottagare av värdeöverföringen men 

blir mottagare i senare led då den väljer att realisera panten för att göra sig betald. Oavsett 

om en prövning visar att en mottagare i första ledet inte behöver återbära vad denna mot-

tagit och om denna varit i god tro eller bedömts vara i ond tro men insolvent måste pröv-

ningen avseende bristtäckningsansvaret för mottagare i andra ledet avgöras utifrån vetskapen 

om värdeöverföringens olagliga härkomst. Då framställningen inte avser att vidare be-

handla när en mottagare i andra ledet kan komma att tänkas haft vetskap lämnas det där-

hän. Det bedöms dock vara viktigt att vara medveten om att rekvisitet uppställs och att lag-

rummet kan träffa en oärlig aktör. Lagstiftaren torde med bestämmelsen haft för avsikt att 

öka aktörernas riskmedvetenhet.  

I rättsfallet NJA 1980 s 311 fastslogs att en tredjemanspant var giltig till den del den mot-

svarades av utdelningsbart kapital men ogiltig till den del som översteg utdelningsbart kapi-

tal och således inkräktade på det bundna egna kapitalet. Om banken när den anses vara 

bristtäckningsansvarig som mottagare i andra ledet för att den hade vetskap om egendo-

mens olagliga härkomst, så ska den täcka den brist som uppkommer för den återbärings-

skyldige. Har banken nödgats realisera panten är med största sannolikhet huvudgäldenären 

insolvent varför huvudgäldenären som också är mottagaren i första ledet inte kommer 

kunna återbära vad hon är återbäringsskyldig. Av det följer att banken kommer att behöva 

täcka resterande del av det överförda värdet. Den fundamentala utgångspunkten inom pan-

tinstitutet avser principen om pantens odelbarhet. Problematiken som uppstår avser hur 

bristtäckningen ska ske då panten är odelbar medan det värdet av pantsättningen motsva-

rande utdelningsbart belopp utgör en giltig pantförskrivning och resterande värde kan här-

ledas till en värdeöverföring i strid med beloppsspärren och försiktighetsregeln som resulte-

rar i en ogiltig pantförskrivning till motsvarande del. Med hänsyn till framställningens be-

gränsade utrymme och den framstående problematiken avseende pantens odelbarhet be-

                                                 
88 Prop. 2004/05:85 s 758. 
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döms det vara nödvändigt att föra en diskussion som inte tillåter sig ta plats här. Det kan 

dock noteras att banken vid pantförskrivningssituationer bör uppmärksamma de risker som 

kan komma att bli gällande just med anledning av pantens odelbarhet. 

Banken torde kunna anses som mottagare i andra ledet då denne mottager och realiserar en 

pantförskriven egendom. Det är dock inte troligt att ansvaret skulle kunna träffa banken 

om mottagaren i första ledet bedömts vara i god tro. Däremot om banken mottagit egen-

domen från en som bedömts vara återbäringsskyldig synes banken kunna bli bristtäckning-

sansvarig enligt ABL 17:7 3 st vid realisation av panten om banken haft vetskap om den 

pantförskrivna egendomens olagliga härkomst.  

6.3 Bank ingår avtal om borgen 

Som framhållits under 5.3 anser författarna att en bank som ingår ett borgensavtal med ett 

bolag som saknar täckning för sitt bundna egna kapital synes kunna hållas bristtäckningsan-

svarig som medverkande till en olovlig värdeöverföring enligt ABL 17:7 1-2 st. I ABL 17:7 

3 st stadgas ett bristtäckningsansvar som istället för medverkande grundar sig på ett motta-

gande i andra ledet av den företagna värdeöverföringen. Ponera att en bank ingår ett bor-

gensavtal med ett bolag. Bolaget saknar vid avtalets ingående täckning för sitt bundna egna 

kapital. Gäldenären kan inte betala varför banken kräver bolaget i form av borgensman på 

betalning. Borgensåtagandet realiseras och banken får betalt för sin fordran. Kan banken 

hållas bristtäckningsansvarig som mottagare i andra ledet? 

För att hållas ansvarig enligt ABL 17:7 3 st förutsätts att banken som tagit emot egendom 

haft vetskap om att egendomen härrör från en olovlig värdeöverföring. En prövning med 

utgångspunkt i huruvida banken haft vetskap om att egendomen härrör från en olovlig 

värdeöverföring torde vara överflödig då banken i förevarande fall bedömts träffas av brist-

täckningsansvar på grund av medverkande, vilket framgår under avsnitt 5.3. Även om bor-

gensåtagandet realiseras och banken mottager egendom som huvudgäldenären mottagit i 

första ledet, kan banken komma att anses som mottagare i andra ledet. Däremot torde en 

prövning av bankens ansvar som mottagare i andra ledet vara oväsentlig, detta eftersom 

prövningen för ett bristtäckningsansvar har sin utgångspunkt i medverkansansvaret. Ansvar 

på grund av mottagande i andra ledet synes vara ett subsidiärt ansvar som kan komma att 

göras gällande för det fall att ett medverkansansvar inte kan aktualiseras. Om banken träf-

fas av medverkansansvaret torde det inte vara nödvändigt att pröva ännu en ansvarsgrund, i 
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detta fall banken som mottagare i andra ledet. Banken har redan träffats av en ansvars-

grund, nämligen bristtäckningsansvar på grund av medverkande enligt ABL 17:7 1-2 st.  

7  Slutsats 

Syftet med framställningen är att analysera den gränsdragningsproblematik som kan uppstå 

avseende mottagar- respektive medverkarrollerna i ABL 17:6 och 17:7, särskilt då en bank 

kan komma att bära risker kopplade till respektive roll. Bankens roll sätts i relation till den-

nas tillhandahållande av koncernkonto samt ingående av pant- och borgensavtal. Vidare 

ämnar framställningen redogöra för när en bank kan komma att träffas av en återbärings-

skyldighet eller ett bristtäckningsansvar. 

Vad avser återbäringsskyldigheten vid en banks tillhandahållande av koncernkonto har 

framställningen visat att en bank i enskilda fall kan bedömas vara mottagare i första ledet 

enligt ABL 17:6 1 st 2 meningen och således återbäringsskyldig om bolaget visar att banken 

varit i ond tro om att transaktionen utgjort en värdeöverföring, vilken ska ha varit direkt av-

sedd för banken. Slutsatsen ger för handen att ett högre krav avseende godtrosrekvisitet 

torde uppställas för en bank, dock inte så högt att transaktionskostnaderna blir oskäliga el-

ler att skyddet för den allmänna omsättningen lider skada. Vid ingående av avtal av tredje-

manspant torde inte banken kunna bedömas vara mottagare i första ledet enligt ABL 17:6 1 

st 2 meningen. Den ställda pantförskrivningen kommer nämligen inte banken till godo för-

rän huvudgäldenären inte fullföljer sin avtalade förpliktelse. I förhållande till huvudgäldenä-

ren bedöms inte banken kunna anses vara den kontrahent som gynnas varför banken inte 

heller bör bedömas vara mottagare i första ledet. Samma förutsättningar har bedömts före-

ligga vid en banks ingående av borgensavtal, nämligen att banken inte torde kunna bedö-

mas vara mottagare i första ledet då borgensavtalet främst gynnar huvudgäldenären och 

följaktligen inte kommer banken till godo. 

Bristtäckningsansvar på grund av medverkande torde inte kunna träffa en bank endast ge-

nom tillhandahållandet av ett koncernkonto. Har banken dock vetskap eller skälig anled-

ning att misstänka koncernkontots missbruk utan att vidta försvarliga åtgärder torde ban-

ken kunna hållas bristtäckningsansvarig som medverkande enligt ABL 17:7 1-2 st. Vid 

pantförskrivning bedöms banken osannolikt kunna omfattas av bestämmelsen i ABL 17:7 

1-2 st. Detta eftersom pantavtalet skrivs mellan banken och pantsättaren men det är tredje 

mans skuld som panten svarar för, vilket talar för att det är bolaget tillsammans med tredje 

man som synes kunna åläggas ett bristtäckningsansvar på grund av medverkande snarare än 
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banken som kräver en pant för att säkra sin fordran. Vid en banks ingående av borgensav-

tal torde däremot en bank kunna träffas av ett bristtäckningsansvar som medverkande. 

Banken träffas sannolikt av uppsåts- eller grov oaktsamhetsrekvisitet om denna efter en 

sedvanlig kreditprövning av bolaget i egenskap av borgensman får vetskap eller skälig an-

ledning att misstänka att det saknas täckning för bolagets bundna egna kapital och ändå 

godkänner bolaget som borgensman. Banken kan då bli bristtäckningsansvarig som med-

verkande enligt ABL 17:7 1-2 st. 

Bristtäckningsansvar som mottagare i andra ledet torde kunna åläggas banken vid tillhan-

dahållande av koncernkonto, förutsatt att banken haft vetskap om den olovliga värdeöver-

föringen och att egendomen banken mottagit härrör från densamma. Egedomen förutsätts 

ha använts för att reglera en skuld för mottagaren i första ledet. Det subjektiva rekvisit som 

uppställs i ABL 17:7 3 st, att banken haft vetskap, bedöms vara svårt att bevisa vid en rätts-

lig prövning, varför bristtäckningsansvar som mottagare i andra ledet osannolikt träffar 

banken. När en bank mottager och realiserar en pantförskriven egendom synes banken 

kunna bedömas vara mottagare i andra ledet. Har mottagaren i första ledet ansetts varit god 

tro bedöms det vara osannolikt att banken åläggs bristtäckningsansvar, då banken måste 

haft vetskap om egendomens olovliga härkomst. Har banken dock haft vetskap torde 

denna vid en realisation av panten kunna träffas av bristtäckningsansvaret som mottagare i 

andra ledet enligt ABL 17:7 3 st. Vad gäller en banks ingående av borgensavtal bedöms det 

inte vara nödvändigt att pröva ett bristtäckningsansvar i enlighet med ABL 17:7 3 st ef-

tersom en bank bedöms kunna hållas bristtäckningsansvarig som medverkande enligt ABL 

17:7 1-2 st och förstnämnda ansvaret torde utgöra ett subsidiärt ansvar till sistnämnda an-

svaret. 

Av ovan anförda slutsats framkommer att en bank vid en rättslig prövning kan åläggas en 

återbäringsskyldighet samt även ett bristtäckningsansvar förutsatt att de uppställda rekvisit-

en bedöms vara för handen. För att på bästa möjliga sätt undgå ansvar enligt ABL 17:6 och 

17:7 bör en bank dels företa regelbundna kreditprövningar avseende bolagets ekonomiska 

ställning, dels företa ytterligare åtgärder för att på bästa sätt säkerställa att inte träffas av be-

stämmelserna. Dessa åtgärder kan utgöras av att banken etablerar stabila kundrelationer ge-

nom vilka banken ges möjlighet till bättre insyn i bolagets ekonomiska situation eller att 

banken tillämpar restriktivitet i bedömningen av huruvida den ska ingå avtal om tillhanda-

hållande av koncernkonto, pantförskrivningar samt borgensförbindelser. 
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