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Det inträffar att ägargrupper i ett aktiebolag råkar i konflikt med varandra. I
en sådan situation kan det bli aktuellt att låta domstol avgöra den fråga som
givit upphov till konflikten.  Då så blir fallet är det inte ovanligt att någon av
parterna framställer yrkande om att en civilprocessuell säkerhetsåtgärd skall
meddelas gentemot motparten. Ett sådant yrkande kan antingen framställas i
samband med att huvudsaken prövas av domstolen eller fristående härifrån.
I det senare fallet måste yrkandet dock alltid vara knutet till en framtida
talan, vilken sökanden har för avsikt att anhängiggöra. Yrkandet består, i de
fall som är föremål för undersökning, vanligtvis i att motparten skall åläggas
en temporärt verkande förpliktelse att underlåta något visst, såsom förbud
mot att rösta vid en stämma eller att verkställa ett stämmobeslut.

Syftet med uppsatsen är att undersöka de centrala problem
(taleform, sannolikgörande, sabotagerisk, proportionalitetsavvägning och
sökandens ställande av säkerhet) som uppstår för parterna och för domstolen
i samband med tillämpningen av rättsinstitutet, då fråga är om en intern
aktiebolagsrättslig konflikt samt att föreslå och diskutera tänkbara lösningar
på problemen. Jag frågar mig även hur säkerhetsåtgärdsprocessen kan
utformas på ett för båda parter rättssäkert sätt och samtidigt tillgodose
institutets syften. Uppsatsen är alltså såväl praktiskt som teoretiskt
orienterad. Framställningen är koncentrerad till de frågor som aktualiseras i
anslutning till bolagets stämma och avhandlar yrkande om inhibition av
stämmobeslut samt yrkande om temporärt röstförbud.1

                                                
1 Aktiebolagskommittén har föreslagit att begreppet
”bolagsstämma” byts ut mot ”årsstämma”. I den fortsatta framställningen
kommer jag i linje härmed att endast tala om ”stämma.  Se SOU 1995:44 s
267 resp 265.
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De slutsatser som dragits för att uppfylla syftet med uppsatsen är baserade
på resonemang  inspirerade av en mängd opublicerade domstolsavgöranden
(företrädesvis hovrättsavgöranden). Även NJA-fall, RH-fall och AD-fall har
legat till grund för uppsatsen. Bakomliggande kunskap har hämtats ur
doktrin och förarbeten. Av särskild betydelse har varit (NHO|IV Rättegång III,
*XOOQlV¶�P�IO Rättegångsbalken, -RKDQVVRQV Bolagsstämma samt dennes
artikel Interimistiska åtgärder vid aktiebolagsrättsliga processer, :HVWEHUJV
artikel Civilprocessuella säkerhetsågärder - ett instrument för tvistelösning?
samt proposition 1980/81:84.2 Några amerikanska och engelska rättsfall har
skänkt vägledning och givit upphov till idéer. Uppsatsen är emellertid ingen
komparativ studie och citaten ur rättsfallen utgör inte gällande rätt i Sverige.
Aktiebolagskommittén har nyligen presenterat två delbetänkanden om
Aktiebolagets Organisation och Aktiebolagets Kapital - SOU 1995.44 resp
1997:22, vilka emellertid inte föranleder några för denna framställning
relevanta ändringar i gällande rätt.

Dispositionen är upplagd efter de problem som kan uppstå för
parterna då användandet av säkerhetsåtgärder aktualiseras i processen.
Inledningsvis presenteras några allmänna synpunkter på
säkerhetsåtgärdsinstitutet. Vidare följer ett avsnitt om uppkomsten av de
aktiebolagsrättsliga tvister som kan föranleda användandet av
säkerhetsåtgärder samt hur rättsinstitutet härvid kommer till användning.
Härefter behandlas sökandens yrkande och hur det bör formuleras. Vidare
analyseras det rekvisit i RB 15:3 enligt vilket sökanden skall göra sannolikt
att hans yrkande i huvudsaken kommer att bifallas. Härefter behandlas
sabotageriskrekvisitet - d v s kravet på att sökanden skall anagliggöra att
svaranden kommer att sabotera sökandens rätt. Den s k
proportionalitetsavvägningen analyseras samt slutligen kravet på att
käranden skall ställa säkerhet för den skada svaranden kan lida till följd av
säkerhetsåtgärden.

Beträffande den använda terminologin kan sägas att termerna
V|NDQGH�och NlUDQGH�stundom i en och samma mening används om samma
person. Då det talas om den huvudtalan till vilken ett yrkande om
säkerhetsåtgärd är knutet, benämns sökanden (av säkerhetsåtgärden) som
”käranden”.  Detta system bör inte förskaffa läsaren några svårigheter,
eftersom framställningen förhoppningsvis ändå i detta avseende är
kontextuellt entydig.

                                                
2 Se litteratur- och rättsfallsförteckningarna för detaljerad
information.
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De interna aktiebolagsrättsliga konflikterna uppstår i det av
minoritetsskyddsreglerna och kravet på majoritetsbeslut betingade
spänningsförhållandet mellan aktieägarna. Syftet med en ansökan om
säkerhetsåtgärd i form av röstförbud eller inhibition kan vara taktiskt i
enlighet med nedan fört resonemang.

Det argumenteras i de undersökta rättsfallen mot att röstförbud
skall få meddelas. Jag är emellertid av uppfattningen att röstförbud skall få
förekomma, vilket också torde vara ”gällande rätt”. Möjligheten bör dock
utnyttjas med viss försiktighet till följd av det omfattande ingrepp
röstförbudet utgör i aktieägarens rätt. Även inhibition av stämmobeslut kan
få långtgående konsekvenser för bolaget i fråga samt för tredje man och bör
därför utnyttjas med försiktighet. Enligt min mening ger domstolarna i de
undersökta fallen sökanden en viss lättnad eftersom de presumerar att ett
fattat stämmobeslut även kommer att verkställas. Sökanden kan med
tillförsikt koncentrera sin argumetation till att visa beslutets felaktighet.
Möjligen kompenseras svaranden på annat sätt, men det är det svårt att
avgöra. Det är en vansklig uppgift för sökanden att övertygande argumentera
för att svarandebolaget tänker verkställa det olagliga stämmobeslutet. Det är
förståeligt – särskilt med beaktande av tidsbristen – att domstolarna mer
eller mindre lämnar bedömningen av rekvisitet ”skäligen kan befaras”
därhän. Principiellt sett är det dock ifrågasättbart.

Olika intressen står mot varandra vid en summarisk prövning.
En önskan om flexibilitet, effektivitet och skyndsamhet står mot krav på
förutsebarhet och likabehandling. Förutsebarheten för den som drabbas av
en säkerhetsåtgärd är sämre än om vederbörande ställs inför en
lagakraftvunnen dom. I det senare fallet uppstår inte samma problem med att
planera den ekonomiska verksamheten, som vid beslut om säkerhetsåtgärd.

Den ena parten ansöker om säkerhetsåtgärd, utan att motparten
har någon vetorätt. Sökanden avgör att frågan skall behandlas under
summariska former, vilket kan få ödesdigra konsekvenser för svaranden.
Den summariska prövningen kan leda till att målet får en annan utgång än
om frågan endast avgörs som ett ordinärt tvistemål. Blotta ansökan om
säkerhetsåtgärd kan få svaranden att medge sökandens huvudyrkande. Om
säkerhetsåtgärd meddelas, så kan ingreppet i svarandens ekonmiska
verksamhet bli så allvarligt att det är enklare och billigare för honom att
medge käromålet än att dra frågan genom en långrotande process, oavsett
utsikterna till vinst. Det faktum att domstolen bifaller yrkandet om
säkerhetsåtgärd kan för svaranden framstå som ett tecken på hur frågan
kommer att avgöras i huvudmålet. För att åtgärden skall meddelas måste
domstolen finna att sökanden har sannolika skäl för sitt anspråk. Eftersom
svaranden kan anse det troligt att domstolen följer den inslagna vägen utgör
förlikning ett tilltalande alternativ. Svaranden ges inte möjlighet att
presentera en tillfredsställande utredning och får vid vissa interimistiska
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beslut inte komma till tals överhuvudtaget. Detta motiverar att lagstiftaren
begränsar en alltför extensiv tillämpning av rättsinstitutet. I många av de
undersökta fallen används yrkanden om inhibition och röstförbud som
påtryckning gentemot motparten. Det är svårt att utröna huruvida detta
agerande ger resultat. I flera fall riktas yrkanden om säkerhetsåtgärd mot
båda parter. Rättsinstitutet används verkligen som ett vapen, vilket
lagstiftaren inte torde ha haft för ögonen då institutets tillämpningsområde
utsträcktes vid den senaste revisionen av RB 15 kap.

Men är inte sökandens intressen skyddsvärda? Min uppfattning
är att hela säkerhetsåtgärdsinstitutet är ett skydd för den berättigade, vars
intressen tillgodoses genom att vederbörande överhuvudtaget NDQ�få en
säkerhetsåtgärd meddelad mot svaranden. Beviskraven är dessutom relativt
låga. Detta hindrar inte att sökandens rättigheter enligt de befintliga reglerna
måste tillvaratas i rättstillämpningen.

En metod som används till skydd för en orättmätig kränkning
av svarandens intressen är den så kallade proportionalitetsavvägningen.
Lagstiftaren har genom att göra RB 15:3 fakultativt överlåtit på domstolarna
att väga parternas intresse av att åtgärd meddelas respektive inte meddelas
mot varandra. Möjligheten skänker flexibilitet, men knappast förutsebarhet.
Proportionalitetsavvägningen innebär att domstolen utan egentligt lagstöd
skärper kraven för sökanden. Sökanden måste förutom att nå upp till de
beviskrav som stadgats, presentera ytterligare skäl för sitt yrkande. Det är
svårt för sökanden att ur förarbeten och praxis utläsa om, när och hur
avvägningen skall äga rum, vilket naturligtvis vore önskvärt. Måhända utgör
avvägningen endast en säkerhetsventil för domstolen, att ta till då
bedömningen måste göras skyndsamt med bristfälligt faktaunderlag?
Proportionalitetsavvägningen hade vunnit förutsebarhet, men förlorat
flexibilitet, om den hade införts i RB 15:3.

I de studerade rättsfallen förekommer det sällan att parterna
argumenterar i proportionalitetsfrågan. Det står förmodligen inte klart för
parterna hur en eventuell avvägning går till eller vilka skäl som tillmäts hur
mycket vikt och det kan därför vara svårt att argumentera i frågan.
Domstolarna redovisar nämligen sällan de skäl som legat till grund för att
finna åtgärden oproportionerlig. Det kan vara av betydelse att domstolarna
inte förutskickar att det kan bli aktuellt med en avvägning, utan att denna
kommer som en veritabel överraskning för parterna.

En annan skyddsåtgärd till förmån för svaranden är kravet på
säkerhet, som ställs på sökanden. I de undersökta fallen argumenteras det för
att inhibitionssökanden inte skall behöva ställa säkerhet. Sökanden måste
emellertid ställa säkerhet såväl vid yrkande om röstförbud som vid yrkande
om inhibition. Parterna lägger ner stor kraft på att argumentera kring
säkerheten och frågan avgör ofta de undersökta fallen. Å ena sidan kan
sökandens ställande av säkerhet tillgodose svarandens intresse av att hållas
skadelös. Å andra sidan innebär det en uttunning av det skydd säkerheten
utgör, att den endast får tagas i anspråk om svaranden vinner huvudmålet
eftersom rättsinstitutet annars blev tandlöst.

 Ett väg till ökad förutsebarhet för svaranden i
säkerhetsåtgärdsprocesser är att domstolarna motiverar sina domslut
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utförligt. Det underlättar för part som vill överklaga, befrämjar
rättssäkerheten genom att kontrollen av domstolarnas argumentation ökar
samt förstärker ett eventuellt prejudikatvärde. Även för domaren kan ett
utförligt resonemang tjäna som hjälp i och kontroll av det egna tankearbetet.
Mot denna målsättning står domstolarnas stora balanser och knappa resurser.
Särskilt vid summarisk handläggning riskerar motiveringarna att bli
knapphändiga till följd av tidsbristen.

I de undersökta amerikanska rättsfallen är motiveringarna
utförliga trots att det är fråga om meddelande av säkerhetsåtgärd. I de
svenska opublicerade rättsfallen är domstolarnas redovisning av vilka
beviskrav som gäller, vilka rekvisit som skall täckas samt om så blivit fallet
relativt sparsmakad. En förändring härvidlag vore naturligtvis önskvärd
även med beaktande av rådande tidsbrist och bristfälligt faktaunderlag. Det
skall nämnas att inte heller parterna är så särdeles ambitiösa vad gäller
argumentation.
I praktiskt hänseende drar jag följande slutsatser av min utredning.

Talan

Kravet på att fullgörelsetalan skall föras i den sak till vilken
säkerhetsåtgärdsyrkandet är knutet hindrar inte prövningen av ett yrkande
om inhibition av stämmobeslut. Det hindrar ej heller prövningen av ett
yrkande om röstförbud knutet till en fastställelse-talan.

Sökanden bör i första hand yrka röstförbud tills vidare. Om röstförbud yrkas
för viss stämma kan svaranden föranstalta om ny stämma och därvid rösta
för de aktuella aktierna. Domstolen kan dock vara mer ovillig att bifalla ett
yrkande om röstförbud tills vidare, än ett för viss stämma. Den säkerhet som
krävs av sökanden kan även bli större vid yrkande om röstförbud tills vidare.

Sökanden bör vara noga med mot vem yrkandet om röstförbud riktas, mot
bolaget eller mot aktieägarantagonisten - den egentlige motparten.

Kretsloppet av stämmor åtföljda av klander kan förebyggas genom yrkande
om inhibi-tion av fattat beslut i kombination med röstförbud tills vidare.

Inhibitionsyrkandet bör formuleras så att det riktas mot verkställandet av ett
beslut med visst innehåll, snarare än mot ett visst stämmobeslut, för
undvikande av att motparten under processens gång utlyser ny stämma och
fattar ett med det klandrade likalydande beslut.

Sökanden bör ha i åtanke, att den skada som drabbar bolaget genom den av
honom yrkade säkerhetsåtgärden, drabbar honom själv i en till hans
aktieinnehav proportionell del. Vidare bör sökanden hålla i minne att en
obefogad talan mot bolaget kan resultera i en skadeståndstalan från bolaget,
eller annan aktieägare samt att sökanden i vanlig ordning kan tvingas betala
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motpartens rättegångskostnader (och om yrkandet framställs fristående från
huvudsaken, inte få ersättning för sina egna).

Kravet på att sökanden skall ha sannolika skäl för sin talan

Sökanden skall sannolikgöra sitt anspråk mot svaranden. Detta innebär att
han skall visa att hans talan i huvudsaken kommer att vinna bifall. I
inhibitionsfallen skall  sökanden visa att klandertalan, och då fråga är om
röstförbud därtill knuten huvud-talan, sannolikt kommer att bifallas. I
domstolens bedömning ingår ett ställnings-tagande till såväl huvudsakens
rättsfråga, som till dess sakfråga.

Bedömningen av rättsfrågan blir tämligen knapp. Det kan med fog antas att
domstolen lägger sökandens utredning av vad som är gällande rätt till grund
för beslutet. Även bedömningen av sakfrågan blir mindre djupgående. I
aktiebolagsrättsliga sammanhang kan bevismedel utgöras av kallelse till
bolagsstämma, röstlängd, aktiebok, stämmo-protokoll, bolagsordning,
konsortialavtalshandling eller utdrag ur PRV:s  register.

Kravet på att det skäligen skall befaras att svaranden vidtar en s k
sabotageåtgärd gentemot sökanden

Sabotageriskbedömningen kan delas in i tre moment: 1) prognostisering av
svaran-dens framtida beteende, 2) bedömning av om sabotageåtgärden
innebär skada för sökanden samt 3) bedömning av om svarandens
vidtagande av åtgärden är klander-värt.

Prognostiseringsmomentet är rättssäkerhetsmässigt vanskligt. Domstolen får
ofta, i brist på konkreta omständigheter, tillgripa standarder vid
bedömningen av huruvida sabotageåtgärden kan befaras komma att vidtas.
Sådana standarder kan utgöras av svarandens beteende i det förflutna eller
av företeelser hänförliga till svarandens person. Det är fråga om att skåda in
i framtiden utan alltför stadiga hållpunkter.

I inhibitionsfallen utgörs sabotageåtgärden av verkställandet av det
klandrade stäm-mobeslutet. Att stämmobeslutet kommer att verkställas om
inhibition inte meddelas tycks förutsättas av domstolarna i de undersökta
fallen. Om sökanden har sannolikgjort sitt anspråk, anses det både skadligt
och klandervärt att verkställa beslutet. Härav följer att parterna bör
koncentrera sin argumentation på sannolikgörandet.

Vad beträffar röstförbud kan skiljas mellan två olika fall. I det ena fallet
gäller huvudtalan en tvistig aktiepost. Domstolen utgår här från att
sabotageåtgärden - d v s själva röstandet - kommer att vidtas.
Prognostiseringsdelen är av underordnad betydelse. Det svåra för sökanden
är att visa att röstandet är klandervärt och skadligt. I det andra fallet befarar
sökanden att svaranden medelst manipulation av röstlängd eller dagordning
skall tillvälla sig rösträtt för vissa aktier. Huvudtalan är en förbudstalan
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riktad mot detta förfarande. Det svåra för sökanden är i detta fall
prognostiseringsdelen. Om sökanden kan antagliggöra själva
sabotageåtgärden - manipulation i kombination med röstande – brukar
domstol anses att skada och  klandervärdhet är för handen.

Proportionalitetsavvägningen

Ett yrkande om inhibition eller om röstförbud kan underkastas en
proportionalitets-avvägning. Att avvägningen får vidtas grundas på 1)
förarbetsuttalanden, 2) HD-praxis samt på 3) stadgandets fakultativa
utformning. Det är inte klart under vilka förutsättningar eller på vilket sätt
avvägningen skall vidtas.

2. Starka skäl i bolagsrättsliga sammanhang kan vara att om
inhibition inte meddelas blir en verkställighet oåterkallelig. I
röstförbudsfallen kan sökanden ha trängande behov av att bevaka sina
intressen vad gäller styrelseval, uppköp, ansvarsfrihet eller emissioner. Den
eventuella skadans storlek och även styrkeförhålladnet mellan parterna kan
vara faktorer av betydelse för proportionalitetsavvägningen.

Sökandens ställande av säkerhet

Såväl i inhibitions- som röstförbudsfallen måste sökanden ställa säkerhet för
den skada som kan tillskyndas svaranden till följd av säkerhetsåtgärden.

Frågan om sökandens ställande av säkerhet ges stort utrymme i parternas
argu-mentation i de undersökta inhibitions- och röstförbudsfallen och är inte
sällan avgörande för om säkerhetsåtgärd skall beviljas eller ej.

Kan sökanden visa synnerliga skäl för sitt anspråk samt visa oförmåga att
ställa säkerhet, kan han bli befriad från kravet. Kravet på att synnerliga skäl
för målets vinnande måste visas kan göra att käranden måste förebringa en
avsevärd mängd utredning, vilket i sin tur kan medföra att svaranden hinner
vidta sina sabotage-åtgärder. En medellös svarande torde härvid ha svårt att
komma till sin rätt.

Det ankommer på svaranden att visa att den av sökanden erbjudna
säkerheten inte är tillräcklig. Svaranden måste här vara precis i sina
invändningar. I flera fall har en i och för sig otillräcklig säkerhet accepterats
av domstolen, till följd av att svaranden inte riktat tillräckligt precisa
invändningar mot den.

Svaranden kan undgå säkerhetsåtgärd genom att ställa säkerhet. Denna
möjlighet står inte till buds i inhibitions- eller röstförbudsfallen, eftersom
där är fråga om natural-prestationer snarare än penningprestationer.
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�� &LYLOSURFHVVXHOOD
VlNHUKHWVnWJlUGHU

���� ,QOHGQLQJ

Under senare delen av 1800-talet fördes i Sverige en debatt om införande av
särskilda domstolar för handelssaker - handelsdomstolar.3 Diskussionen
ägde rum i anslutning till det arbete med att ombilda det svenska
rättegångsväsendet, som pågick under samma period. Ett av de argument
som förespråkarna för handelsdomstolar anförde var att den dåvarande,
föråldrade rättegångsordningen, medförde alltför långdragna processer. Det
hävdades att det var särskilt viktigt i just handelssaker att tvisterna avgjordes
skyndsamt. ”Snar rättvisa är dubbel rättvisa” hävdade man, vilket säkert är
sant, även om en grundlig utredning av sak- och rättsfrågorna naturligtvis
också borgar för en rättvis dom. Vad förespråkarna avsåg var att om ett
avgörande drog ut på tiden, de i tvisten inblandade handelsmännen kunde
drabbas av svårigheter att planera sin ekonomiska verksamhet, vilket
skadade inte endast dem själva, utan även i förlängningen samfärdseln och
samhället i stort.

Den här typen av rop på specialdomstolar har höjts med jämna
mellanrum de senaste århundradena och indikerar vanligen missnöje med de
allmänna domstolarna och förfarandet vid dessa.4 En av målsättningarna
med den nya rättegångsbalken var att den svenska processen skulle vara
snabb (samt enkel och billig), vilket ansågs gynna såväl statskassan som
berörda parter. Det kan diskuteras huruvida dessa målsättningar uppnåtts
med nya RB. Möjligen kan det faktum att den summariska, och därmed
mindre långdragna, prövning, som äger rum vid yrkande om säkerhetsåtgärd
enligt RB 15 kap, utnyttjas alltmer flitigt i den svenska civilprocessen, ses
som ett uttryck för missnöje med vår nuvarande processordning eller
åtminstone med tillämpningen därav. På samma sätt som det under 1800-
talet ställdes krav på inrättande av handelsdomstolar, kan man tänka att
dagens litigenter är missnöjda med att avgöranden i olika processer drar ut
på tiden. Detta missförhållande kan främst förklaras med domstolarnas
växande balanser i kombination med minskade ekonomiska och personella
resurser. Hur fallet än är härmed, är det ett faktum att nyttjandet av det

                                                
3 Diskussionen resulterade så småningom i den föga tillämpade
lagen av 1905 om särskild sammansättning af vissa rådstufvurätter vid
behandling af handelsmål.
4 *lUGH, Minnesskrift tillägnad 1734 års lag, s 375 samt
/LQGEORP, SvJT 1984 s 43ff.
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provisoriska rättsskyddet ökar i omfattning och att det därvid är av intresse
att utreda problemställningar kring rättsinstitutet.

���� 5lWWVLQVWLWXWHWV�IXQNWLRQ

Lagstiftarens syfte med det provisoriska rättsskyddet är inte att
tillhandahålla ett alternativt, tidsbesparande instrument för tvistelösning,
utan att skydda en berättigad part, som vill trygga sin rätt gentemot en
motpart som kan befaras agera på sådant sätt före, under eller efter
processen, att en framtida exekutionstitel blir värdelös.  I förarbetena till RB
15 kap räknar man förvisso med att en säkerhetsåtgärd kan medföra att
syftet med kärandens yrkande i huvudsaken uppfylls innan dom har
meddelats.5  Att så blir fallet får emellertid betraktas som ett undantag och
bör inte ske utan starka skäl.

Systemet med säkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att
trygga att den tappande parten fullgör vad som sannolikt kommer att åläggas
honom genom  en kommande dom. Ekelöf betonar att säkerhetsåtgärderna
medför en förstärkning av civilrättskipningens handlingsdirigerande och
trygghetsskapande effekt. Svaranden ges inte möjlighet att utnyttja den tid
under vilken processen pågår till att sabotera en framtida verkställighet, utan
käranden bereds möjlighet att utveckla sin talan utan tidspress.6  Ett av
syftena synes alltså vara att processen inte skall behöva genomföras alltför
skyndsamt, vilket kan ställas i kontrast till argumentationen i föregående
avsnitt. Systemet tjänar även för vissa fall till att reglera parternas
mellanhavande under det att processen pågår.

Ekelöf menar vidare att blotta ansökan om en säkerhetsåtgärd
kan förmå svaranden att uppfylla sin förpliktelse.7  Detta är nog gott och väl
om käranden verkligen har fog för sin talan. Det kan emellertid tänkas att
svaranden direkt eller indirekt förvägras den genomgående prövning av sak-
och rättsfrågor till vilken han är berättigad. Svaranden kan finna för gott att
ge upp och medge kärandens yrkanden i huvudsaken när han ställs inför de
problem säkerhetsåtgärden kan medföra.8  Ingreppet i svarandens
ekonomiska verksamhet till följd av säkerhetsåtgärden kan bli så allvarlig att
det är enklare och billigare för honom att omedelbart medge käromålet än att
dra frågan genom den tids- och resurskrävande processen, oavsett om han
tror sig kunna vinna processen eller ej.

För att undvika denna oönskade bieffekt har lagstiftaren ställt
upp kravet på säkerhet för den skada svaranden kan lida genom
säkerhetsåtgärden. Säkerheten kan svaranden ta i anspråk om han sedermera

                                                
5 Se  SOU 1938:43 s 202f; NJA II 1943:1 s 186 samt prop
1980/81:84 s 229f.
6 (NHO|I, Rättegång III, s 9f.
7 (NHO|I, Rättegång III, s 9f.
8 :HVWEHUJ, SvJT 1990, s 161 .
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vinner processen. För att ytterligare skydda svaranden mot rättsförlust har
utbildats en möjlighet för domstolarna att vidta en s k
proportionalitetsavvägning.

Svaranden kan anse detta skydd otillräckligt och istället medge
kärandens talan omedelbart. Redan kärandens hot om att ansöka om
säkerhetsåtgärd eller själva ansökan kan således påverka svaranden att
medge käromålet. Även det faktum att domstolen bifaller yrkandet om
säkerhetsåtgärd kan utgöra ett påtryckningsmedel gentemot svaranden. För
att yrkandet skall bifallas måste domstolen nämligen ha funnit att sökanden
har sannolika skäl för sitt anspråk, vilket betyder att vederbörande lyckats
sannolikgöra att talan i huvudsaken kommer att vinna bifall. Det kan i detta
skede av processen för svaranden framstå som troligt att domstolen inte
ändrar sitt ställningstagande, utan fortsätter på den inslagna vägen och
dömer till kärandens fördel. I en sådan situation torde förlikning utgöra ett
för svaranden tilltalande alternativ. Dörren lämnas sålunda öppen för ett
taktiskt utnytjande av den summariska processen, vilket kommer till tydligt
uttryck då fråga är om inhibitionsyrkande eller yrkande om temporärt
röstförbud.
 I vissa fall kan en säkerhetsåtgärd enligt RB 15:3 syfta till att
sökanden omedelbart skall komma till sin rätt. I sådana fall kan det vara
fråga om att sökandens anspråk tills vidare tillgodoses redan genom
säkerhetsåtgärdens meddelande eller t o m om att sökanden aldrig behöver
väcka eller fullfölja talan i huvudsaken, utan att säkerhetsåtgärden
tillfredställer sökandens önskemål. Denna typ av fall kan exemplifieras med
att sökanden yrkar ett temporärt förbud mot verkställande av stämmobeslut
om nyemission i avsikt att käranden skall hinna genomföra en viss strategi
vid stämma innan maktförhållandena i bolaget kastas om till sökandens
nackdel genom emissionens verkan. Om förbudet meddelas och sökanden
hinner genomföra sin plan på stämman får förmodas att han inte ser sig
nödsakad att fullföja klandertalan (vilken f ö kanske var betingad endast av
att få möjlighet att söka inhibition) mot emissionsbeslutet.9

                                                
9 Denna situation var för handen i det engelska rättsfallet &D\QH
Y�*OREH�1DWXUDO�5HVRXUFHV�[1984] All ER 225. Se 

särskilt s 226 och 232.
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�� 6lNHUKHWVnWJlUGHU�L�LQWHUQD
DNWLHERODJVUlWWVOLJD�NRQIOLNWHU

���� ,QOHGQLQJ

������ ,QWHUQD�ERODJVUlWWVOLJD�NRQIOLNWHU

Efersom ett aktiebolags borgenärer endast har bolaget att hålla sig till för att
få ersättning för sina fordringar, har ett system av regler ställts upp till skydd
för denna grupp – de s k borgenärsskyddsreglerna. Dessa regler syftar till att
garantera att aktiebolaget tillförs de medel företrädarna har deklarerat att
bolaget skall tillföras, att bolaget inte åderlåts på medel under
verksamhetens gång samt att bolaget träder i likvidation medan det ännu
finns pengar till att täcka bolagets skulder.

Parallellt med borgenärsskyddsreglerna fungerar ett annat
regelkomplex, nämligen minoritetsskyddsreglerna.10  Flertalet av dessa
regler tar sikte på vad som sker före, under och efter stämman, som är
bolagets högsta beslutande organ. Här fattar aktieägarna viktigare beslut i
bolagets angelägenheter.

Eftersom en bolagstämma måste fatta beslut med viss
effektivitet har inte aktieägarna kunnat tillerkännas vetorätt vid fattande av
stämmobeslut. Besluten fattas således inte med krav på enighet, utan istället
med mer eller mindre kvalificerad majoritet. Detta effektivitetsbefrämjande
system öppnar dörren för en skrupellös majoritetsgrupp att fatta beslut som
gynnar den egna gruppens intressen på bekostnad av minoritetens.
Aktieägargrupperna kan naturligtvis även ha olika åsikter om vad som är
bäst för bolaget utan att fördenskull ha ett klandervärt syfte. För att
kapitalägare skall bli intresserade av att investera i aktiebolag även om de
hamnar i en dylik utsatt minoritetsägarposition, har ovannämnda regler till
skydd för minoriteten uppställts. Samtidigt är det i detta, av
minoritetsskyddsreglerna och majoritetsbeslutet betingade
spänningsförhållande mellan aktieägarna, som de interna konflikterna
uppstår.

                                                
10 I vissa fall griper regelsystemen  in i varandra vad gäller
skyddsföremål. Således kan t ex reglerna om utbetalnings förbud, vilka i
första hand betraktas som borgenärsskyddsregler, även tjäna som skydd mot
att majoriteten, med åsidosättande av minoriteten, betalar ut medel till sig
själva eller till med majoriteten lojala grupper.  
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Oaktat principen om majoritetsbeslut har alla aktier i bolaget
lika rätt och skall behandlas lika. Detta kommer till uttryck i ABL 3:1
respektive 9:16. Aktieägarna kan emellertid i bolagsordningen avtala om att
olika rösträtt skall tillkomma olika aktier. Även om denna möjlighet
utnyttjats gäller likabehandlingsprincipen. Det skall tilläggas att även
minoriteten kan utnyttja sina rättigheter för att skada bolaget. Ett alltför
långtgående minoritetsskydd kan alltså bereda minoriteten otillbörliga
fördelar på majoritetens och bolagets bekostnad.
Minoritetsskyddsreglerna får betydelse i flertalet olika av aktiebolagslagen
reglerade situationer. Det är emellertid i huvudsak de regler som tar sikte på
stämmobeslut, som  ger anledning till diskussion i uppsatsen.11 Det är
nämligen i samband med stämman, där aktieägarna gör sina röster hörda,
som latenta konflikter ställs på sin spets och det i förlängningen kan bli
aktuellt att tillgripa säkerhetsåtgärder för att nå framgång.
Nedan följer en redogörelse för de två typfall där RB 15:3 kommer till
användning. De två typfallen  - röstförbud och inhibition - kan naturligtvis
aktualiseras i en mängd olika situationer. Det finns en uppsjö av
konfliktvarianter, som kan uppstå mellan aktieägarna. Upprinnelsen till en
konflikt skiftar mellan olika bolag, personkonstellationer och övriga
förutsättningar.

������ 'HW�SURYLVRULVND�UlWWVVN\GGHWV�IXQNWLRQ�L�LQWHUQD
DNWLHERODJVUlWWVOLJD�NRQIOLNWHU

�������� $OOPlQW

I målsättningen med aktiebolaget som samarbetsform ingår att de olika
delägargrupperna skall leva sida vid sida i fredlig samexistens. Av en eller
annan anledning kan detta tillstånd förbytas i konflikt. Stämman utgör s a s
själva arenan, på vilken de konflikter, som undersöks i denna uppsats,
utspelas. Under och i direkt anslutning till stämman ställs misshälligheterna
på sin spets. Rösträttsreglerna och övriga minoritetsskyddsregler är de medel
vilka står till parternas förfogande. Säkerhetsåtgärdsinstitutet kan även ses
som ett processuellt komplement till reglerna om minoritetsskydd (även om
naturligtvis också en majoritetsfalang kan använda sig av institutet).

                                                
11 Sålunda lämnas därhän  frågan om säkerhetsåtgärders
användning, då en minoritetsaktieägare är missnöjd med ett beslut fattat av
den med majoriteten lojala styrelsen. Det torde f ö inte finnas någon
möjlighet för aktieägare att föra talan mot ett styrelsebeslut. Aktieägaren får
antingen föra skadeståndstalan mot styrelsen eller dess ledamöter, eller föra
ärendet till stämman. Detta kan vara opraktiskt och motverka syftet med
minoritetsskyddsreglerna. 1REHO�,QGXVWULHU, s 306 med hänvisningar.
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 Om konflikten inte kan lösas internt kan stämman som forum
bytas mot domstolen. När konflikten når detta stadium får parterna en ny
vapenarsenal. Anfall ofta vara bästa försvar och reglerna om
säkerhetsåtgärder kan härvid komma till god användning, såsom varande ett
offensivt processuellt vapen. Tidigt initiativ synes alltså vara mottot för den
som vill utnyttja det temporära rättsskyddet till sin fördel.12  I avsnitt 4.2
framgick att det främsta syftet med rättsinstitutet är att tillgodose en
kärandes rätt i de fall en framtida exekutionstitel kan bli meningslös genom
svarandens agerande. Skyddet skall ge käranden möjlighet att i lugn och ro
utforma sin talan samt i förekommande fall att dirigera svarandens
handlande i en rättsenlig riktning. Institutet syftar även till att reglera
parternas mellanhavande under processens gång. Rättsinstitutet kan
användas som ett taktiskt vapen inom civilprocessen.�Interna
aktiebolagsrättsliga processer utgör ett gott exempel på möjligheten att
förlama motparten genom att på detta sätt taktiskt använda ett temporärt
förbud eller påbud.
En aktieägargrupp som vill inleda en process mot en annan grupp, vars
handgångna män sitter i styrelsen, kan få särskild användning för
rättsinstitutet. Det utgör nämligen ett problem att utmana en aktieägargrupp
som har styrelsen på sin sida, eftersom denna har fördelen att hålla i
aktieboken och adressregisteret. Den ägargrupp med vilken styrelsen LQWH är
lojal kan behöva aktieboken för att  samla in fullmakter, för att vinna en
omröstning på stämman. Även styrelsen kan vilja samla in fullmakter, vilket
underlättas genom dess ovan nämnda försteg.13 Aktiebolagskommittén har
emellertid föreslagit att det i aktiebolagslagen skall införas ett uttryckligt
förbud mot fullmaktsinsamling på bolagets bekostnad.14  Ett amerikanskt
rättsfall behandlar ett yrkande från en aktieägare om att få tillgång till
aktieboken för att kunna rikta ett uppköpsbud mot andra aktieägare.15

Domstolen anför följande�

                                                
12 Härvid kan det vara förmånligt för sökanden att utnyttja
möjligheten att få till stånd ett interimistiskt förordnande enligt 15:5, 3 st,
samt att utnyttja möjligheten, att framställa och få prövat
säkerhetsåtgärdsyrkandet, utan att någon huvudsak är anhängiggjord.  
13 Det kan inträffa att makten i ett bolag ligger hos en grupp
personer som inte äger en särskilt stor andel av aktierna. Eftersom övriga
aktier är spridda på ett stort antal passiva aktieägare, som inte är intresserade
av att delta i stämman, kommer bolaget att domineras av den mindre, aktiva
aktieägargruppen. I sådana situationer kan minoriteten stärka sin ställning
genom att samla in fullmakter från de passiva aktieägarna. Enligt ABL 9:2
gäller en fullmakt att rösta på stämma endast ett år efter fullmaktens
utfärdande. Se 5RGKH, Aktiebolagsrätt, s 170f.  
14 SOU 1995:44 s 164 och 266.
15 $OH[��%URZQ�DQG�6RQV�Y��/DWUREH�6WHHO�&R�, D.C.Pa.1974, 376
F.Supp. 1373.    
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”/…/ Latrobe [svaranden] has, in addition to newspaper ads, transmitted a letter to its
shareholders stating its oposition to the tender offer. Obtaining the list of shareholders will
enable plaintiff to be on an equal footing with defendant.”.

Vidare har styrelsen fördelen av att hålla i bolagets kassa, vilken kan komma
väl till pass då det gäller att driva en process. Möjligen kan minoriteten
tillgripa temporära förbud eller påbud som ett vapen för att jämna ut oddsen.

Amerikansk lagstiftning innehåller ingående bestämmelser för
hur fullmaktsfrågor skall hanteras.16  Flera av de undersökta amerikanska
rättsfallen om civilprocessuella säkerhetsåtgärder  i interna
aktiebolagsrättsliga konflikter handlar om sådana frågor.  I ett rättsfall
yrkade den grupp med vilken styrelsen var lojal att de av motparten
insamlade fullmakterna skulle förklaras ogiltiga. Motparten påstods ha givit
oriktiga uppgifter i de brev som skickats ut till aktieägarna för att erhålla
fullmakterna. Då domstolen ogillade yrkandet påverkades den bl a av det
faktum att en grupp aktieägare har svårt att hävda sig mot andra ägare, som
har styrelsen på sin sida. Domstolen anförde följande.

”It is a matter of common knowledge that there is difficulty in successfully challenging
entrenched management. The latter has every advantage. It has, for example, shareholders
lists which associates of defendants were unable to obtain until after suit was theatened, and
then at their own expense. Mangement always stands to gain from stockholders inertia, and
it has the overwhelming strategic advantage of access to the corporate treasury for the

substantial costs of solicitation.”. 17

I ett amerikanskt rättsfall använde sig en aktieägargrupp av säkerhetsåtgärd
för att VNMXWD�XSS�HQ�VWlPPD till dess gruppen hade hunnit sätta sig i
förbindelse med övriga aktieägare och bibringa dem fakta, vilket skulle
kunna resultera i ett maktbyte i bolaget.18 Även i det ovan behandlade fallet
med de påstått oriktigt åtkomna fullmakterna yrkade sökanden, förutom att
fullmakterna skulle ogiltigförklaras, att stämman skulle skjutas upp.
Domstolen biföll inte yrkandet eftersom sökandena inte visat att de skulle
lida irreparabel skada om stämman hölls samt inte heller visat att svaranden
uppträtt klandervärt. Domstolen ansåg vidare att det i ett affekterat
bolagsrättsligt krig som det aktuella är tillåtet med överdrivna eller felaktiga
påståenden för att få gehör hos aktieägarna.19 Det är tveksamt om en svensk
domstol skulle yttra något liknande. I ett fall säger domstolen följande, som
kanske kan vara vägledande även för svenska domstolar.

                                                
16 5RGKH, Aktiebolagsrätt, s 171.
17 :HVWHUQ�2LO�)LHOGV��,QF��Y��0F.QDE, D.C.Colo.1964, 232
F.Supp.162, särskilt s 166 [4].
18 &RRNH�Y��7HOHSURPSWHU�&RUS�, D.C.N.Y.1971, 334 F.Supp.
467.
19 :HVWHUQ�2LO�)LHOGV��,QF��Y��0F.QDE��D.C.Pa.1974, 376
F.Supp.1373.
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”A court will interfere with the holding of stockholders’ meetings only with
great reluctance and only where there are extreme circumstances or need to
prevent irreparable wrong or damage”.20

I många fall kan det bli fråga om att det mellan parterna omtvistade
rättsförhållandet ordnas permanent genom säkerhetsåtgärden. Även om
kärandesidan inte har detta taktiska syfte i tankarna spelar
säkerhetsåtgärderna en viktig roll i bolagsinterna konflikter. Det viktigaste
exemplet är inhibition av bolagsstämmobeslut som meddelas enligt RB 15:3
i samband med att käranden för klandertalan mot ett stämmobeslut enligt
ABL 9:17, samt yrkande i olika sammanhang om röstförbud för vissa av
motpartens aktier vid framtida stämma.

Skeendet kan illustreras på följande sätt.

�������� <UNDQGH�RP�WHPSRUlUW�U|VWI|UEXG

Av olika anledningar kan meningsskiljaktigheter uppstå mellan aktieägare
angående ägande- och rösträtten till en aktiepost. I de fall en sådan
meningsskiljaktighet underkastas domstolsprövning inträffar det att part
yrkar att motparten skall förbjudas att rösta för aktierna till dess huvudsaken
avgjorts, eller att parten själv skall tillerkännas temporär rösträtt till dess
målet avgjorts. Oavsett om stämma är nära förestående eller ej, brukar talan
angående rätten till viss aktiepost förenas med yrkande om temporärt
röstförbud. Motparten kan nämligen alltid kalla till extra stämma enligt ABL
9:6 om vederbörande är ägare till minst en tiondel av alla aktier.21

En annan situation när yrkande om temporärt röstförbud
framställs är i de fall ena parten befarar att svaranden kommer att ägna sig åt
manipulationer vid öppnandet av stämman och fastställandet av röstlängden,
med negativa följder för sökanden. Eftersom det saknas rättslig reglering av
hur en bolagsstämma öppnas ges utrymme för manipulation. Den som tillåts
(eller tillåter sig) att öppna stämman handhar nämligen valet av
                                                
20 9DQDGLXP�&RUS��RI�$PHULFD�Y��6XVTXHKDQQD�&RUS�,
D.C.Del.1962, 203 F.Supp. 686. Se särskilt s 699 [10], och där angivna
hänvisningar.
21 Det kan naturligtvis uppstå problem angående huruvida parten
är ägare till en tiondel av alla aktier och om veder-börande har rätt att kalla
till extra stämma. Det är ju just andelen aktier som är tvistig.
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stämmoordförande och kan därvid låta utse en med den egna gruppen lojal
person. Ordföranden kontrollerar dagordningen samt fastställer
röstlängden.22 Röstlängden avgör vem som skall få rösta och dagordningen
vad som skall avhandlas. Den falang som kontrollerar dessa har således stor
möjlighet att få till stånd beslut som gynnar de egna intressena. Problemen
uppstår då bolagsordningen inte anger vem som skall öppna stämman eller
vem som skall vara ordförande.

Yrkandet om temporärt röstförbud förenas vanligen med ett
yrkande om att motparten skall avföras ur röstlängden eller aktieboken samt
att sökanden själv skall införas såvitt gäller de omstridda aktierna. Som vi
skall se kan det uppstå angående mot vem talan skall riktas. Det förekommer
även yrkanden om att de omstridda aktierna skall beläggas med kvarstad.
Härvid har det diskuterats huruvida 15:2 eller 15:3 är tillämpligt lagrum.

Med hjälp av ett temporärt röstförbud kan den ena parten ta
tillfället i akt att driva igenom beslut på stämman, som inte hade kunnat
fattas om motparten hade kunnat rösta för de omtvistade aktierna. Det kan
till och med gå så långt att en aktieägargrupp som egentligen är i minoritet
kan hamna i majoritet på stämman, utan att den egentliga majoriteten har
möjlighet att bevaka sina intressen. Dörren är således vidöppen för ett
taktiskt utnyttjande av det temporära rättsskyddet. Domstolens summariska
prövning kan vara avgörande för vem som skall få dominerande inflytande
över bolaget.

�������� <UNDQGH�RP�LQKLELWLRQ

Det för minoriteten viktigaste skyddet består i rätten att klandra ett
stämmobeslut vid domstol. Klanderrätten stadgas i ABL 9:17. Ett
bolagsstämmobeslut kan vara behäftat med formella eller materiella fel.
Båda varianterna kan föranleda klandertalan. Ett formellt fel består i
exempelvis felaktig eller utebliven kallelse till stämma, åsidosättande av
röstningsreglerna eller felaktigt öppnande av stämman, utseende av
ordförande, fastställande av röstlängd eller dagordning. Ett materiellt fel är t
ex ett fel som på ett otillbörligt sätt gynnar aktieägare eller annan på
aktieägares eller bolagets bekostnad. Rättsgrunden för angripande av ett
sådant materiellt fel är ABL 9:16. Felet kan exempelvis bestå i att bolaget
gör en förtäckt utdelning till vissa aktieägare, att majoriteten felaktigt
beviljar en lojal styrelse ansvarsfrihet eller att beslut fattas om en riktad
nyemission till nackdel för minoriteten. Det är även möjligt att den
sammankomst, under vilken beslutet i fråga fattats, inte ens är att beteckna
som en bolagsstämma, till följd av ett grovt formellt fel. Detta förhållande
påverkar inte aktieägares möjligheter att yrka inhibition av ”beslutet”.

Det finns ytterligare en indelningsgrund vad beträffar talan mot
ett stämmobeslut. Ett beslut kan vara en nullitet eller ett klanderbart beslut.
                                                
22 Den s k Arrow-Condorcet-paradoxen  visar att den som
kontrollerar dagordningen också kan kontrollera beslutens innehåll. Se
0REHUJ, Offentliga beslut, s 52ff.   
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Den förra typen kan klandras oavsett när det fattats då beslutet är behäftat
med någon i lagen särskilt angiven brist.  Den senare typen av fel måste
klandras inom tre månader från stämman för att felet inte skall bli
preskriberat. Vilka nullitetsfallen är framgår av ABL 9:17, st 3.23

En bifallande dom blir gällande mot alla bolagets aktieägare och inte endast
mot de klandrande aktieägarna. Domstolen kan, om det kan fastställas vilket
innehåll beslutet rätteligen borde ha haft, ersätta det klandrade beslutet med
ett nytt innehåll.24

Ett stämmobeslut måste anmälas till PRV bl a för att bli giltigt
gentemot bolagets avtalsparter. En anhängiggjord klandertalan innebär att
PRV inte skall registrera beslutet, vilket bereder den klandrande aktieägaren
ett visst skydd. Detta skydd är inte lika effektivt som ett förordnande om
inhibition. Dessutom kan beslutet redan ha hunnit registreras då klandertalan
anhängiggörs.25 Om inte det klandrade bolagsstämmobeslutet inhiberas kan
det vara omöjligt för käranden att komma till sin rätt i ett senare skede.
Styrelsen kan nämligen verkställa vad stämman beslutat även innan
klanderfristen utlöpt och oberoende av om klandertalan är anhängiggjord
eller ej. Om exempelvis majoritetsaktieägarna fattat beslut om riktad
nyemission av aktier till en med majoriteten lojal grupp, kan detta skada
minoriteten genom att värdet på aktierna sjunker och genom att
majoritetsgruppen eller dess makt blir större.26 Att klandertalan kan förenas
med inhibition är av avgörande betydelse eftersom det kan vara svårt, eller
omöjligt, att riva upp beslutet långt senare, då de nyemitterade aktierna
sedan länge varit föremål för omsättning.

Ett till följd av klander upphävt stämmobeslut drabbas av
ursprunglig ogiltighet, vilket dock ej gäller för styrelseval. Ett sådant beslut
blir ogiltigt först efter att domen vunnit laga kraft, eftersom inte gärna alla
av den felaktigt valda styrelsen fattade beslut kan upphävas retroaktivt. Det
finge orimliga konsekvenser för bolaget och för tredjeman.

Till skillnad från vissa utländska processordningar medger inte
den svenska rättegångsbalken att ett redan verkställt beslut inhiberas.
Inhibition av beslut är således viktigt för den klandrande aktieägargruppen.27

Inhibitionen kan emellertid, på samma sätt som röstförbudet, användas som
ett taktiskt vapen gentemot motparten. Som exempel på sådant användande
kan anföras att en majoritet utsett en styrelse på, enligt minoriteten, formellt
felaktiga grunder. Om minoriteten i samband med klandertalan mot beslutet
får till stånd ett temporärt förbud för den nya styrelsen att verka till dess

                                                
23 Se uttömmande härom prop 75:103 s 412ff; SOU 1971:15
s147ff eller 1LDO, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 175ff.
24 SOU 1995:44 s 186f.
25 SOU 1995:44 s 190.
26 Se angående hur minoriteten kan missgynnas vad beträffar
aktiernas värde och röstvärde, vid  riktade eller vanliga emissioner av aktier
eller konvertibla skuldebrev: 5RGKH, Aktiebolagsrätt, s 59ff samt SOU
1997:22 s 217ff.
27 1LDO, Svensk associationsrätt i huvuddrag s 176f samt
-RKDQVVRQ, SvJT 1991 s 615.
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dom har meddelats i huvudsaken kanske svaranden föredrar att riva upp
beslutet. Majoriteten ryggar tillbaka inför hotet om att bolaget skall stå utan
styrelse under den tid processen pågår. Just inhibition av styrelseval
föranleder vissa ytterligare ställningstaganden. Skall bolaget stå utan styrelse
till dess dom i klandermålet avkunnats och vunnit laga kraft eller skall
domstolen även temporärt tillsätta en styrelse och i så fall med vilka
ledamöter. Rättsläget är oklart.

De stämmobeslut som blivit föremål för inhibitionsyrkande i
de undersökta rättsfallen gäller, förutom emission av aktier eller konvertibla
skuldebrev och styrelseval, även beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamot,
förändring av bolagsordning samt köp av annat bolag.

���� 7DODQ

������ ,QOHGQLQJ

Givetvis måste parterna vara noggranna vid utformandet av sina yrkanden
och bestridanden eftersom dessa tillsammans med åberopandena bildar
processens ram. I de interna aktiebolagsrättsliga konflikterna uppstår
härvidlag vissa problem vilka analyseras nedan, mot bakgrund av de
undersökta rättsfallen
Framställningen tar uteslutande upp utformningen av sökandens yrkande,
eftersom svaranden vanligen endast ”bestrider kärandens yrkande” eller
”yrkar att kärandens yrkande måtte ogillas” etc. Det intressanta för
svaranden är i första hand att på ett vinstgivande sätt utforma
sakinvändningarna. Det förekommer dock att svaranden riktar
processinvändningar mot sökandens talan och därvid yrkar att talan skall
avvisas på den grund att svaranden i säkerhetsåtgärdsdelen inte är part i
huvudmålet, att huvudtalan är fastställelse- och inte fullgörelsetalan eller att
talan är anhängiggjord vid fel forum. Diskussionen om gränsdragningen
mellan RB 15:2 och 15:3 lämnas därhän.28

                                                
28 Jag uppfattar inte denna gränsdragning som ett problem I 1-$
�����V�����besvärar sig svaranden mot att hovrätten beviljat sökanden
rösträtt för vissa aktier. HD bifaller besvären, och ogillar yrkandet, eftersom
ett sådant - i och för sig fullt acceptabelt yrkande - faller under 15:2 och inte
under 15:3, som sökanden påstått. Jag frågar mig hur detta kan vara
tillräckligt för att bifalla svarandens besvär. Sökanden behöver ju inte
åberopa några rättstillämpnings-fakta. Att välja ut och tillämpa adekvat
rättsregel åvilar domstolen. Om de av sökanden åberopade rättsfakta kan
anses täcka rekvisiten i ett visst lagrum, är väl detta tillräckligt utan att det
också krävs att sökanden anger rätt eller alls något lagrum. Det framgår ej av
referatet huruvida sökandens åberopanden täckte rekvisiten i 15:2.  
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Sökanden bör ha i åtanke att den skada som drabbar bolaget
genom den av honom anhängiggjorda talan, drabbar honom själv i en till
hans aktieinnehav proportionell del. Vidare bör han ha i åtanke att en mer
eller mindre obefogad talan mot bolaget kan resultera i en skadeståndstalan
från bolaget eller annan aktieägare gentemot käranden samt att han kan
tvingas att betala motpartens rättegångskostnader (och om yrkandet
framställs fristående från huvudsaken, inte få ersättning för sina egna).

������ )XOOJ|UHOVHWDODQ�HOOHU�IDVWVWlOOHOVHWDODQ

��������

Det har uppfattats som en förutsättning att käromålet i huvudsaken utgörs av
en fullgörelsetalan för att säkerhetsåtgärd skall få meddelas enligt 15:1 - 3
RB.29  Argu-menten härför är att sökanden skall ha ett anspråk på svaranden
och att så inte är fallet vid fastställelsetalan. Vid fastställelsetalan besvaras
endast huruvida ett till förfång för käranden ovisst rättsförhållande består
eller inte består. Säkerhetsåtgärd yrkas för att trygga en framtida
verkställighet. Om någon sådan inte kan komma att drabba svaranden, kan
den inte heller i förväg saboteras av honom, varför en säkerhetsåtgärd är
onödig. Käranden väljer fastställelsetalan istället för fullgörelsetalan för att
vederbörande tror att svaranden kommer att rätta sig efter domen. I annat
fall hade han försökt få en exegibel dom till stånd. Om sökanden för en talan
av detta slag i huvudsaken måste det innebära - har det ansetts - att han inte
betraktar svaranden som så lömsk att det kan vara motiverat att befara
sabotagerisk.  Jag ser mig nödsakad att rikta några invändningar mot dessa
antaganden, vilka har ansetts giltiga såväl då det rört sig om säkerhetsåtgärd
enligt 15:3, som enligt 15:1 - 2. Visserligen kan ett yrkande om IDVWVWlOOHOVH
antas utvisa att svaranden LQWH av käranden�betraktas som ovillig att ställa
sig domen till efterrättelse. Detta behöver emellertid inte  betyda att
svaranden betraktas som en ”god” sådan eller att han inte försöker förringa
sökandens rätt LQQDQ dom meddelats - under själva processen. Det är ju
främst de åtgärder svaranden befaras vidta XQGHU processen, som sökanden
vill förebyggga genom säkerhetsåtgärden.

Det har förvisso medgivits undantag från huvudregeln, att
fullgörelsetalan är en nödvändig förutsättning för säkerhetsåtgärd.
Undantagen har medgivits särskilt i de fall som är föremål för undersökning
i denna uppsats - 15:3-fallen. Jag menar emellertid att fastställelsetalan

                                                
29 Prop 1980/81:84 s 235; (NHO|I, Rättegång III s 13 och s 16
samt 9LQJH, Om kvarstad i civila mål,  s 5.
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borde vara tillräckligt i DOOD fall, även då det är fråga om kvarstad för fordran
eller viss egendom enligt 15:1 - 2.30

�������� 5|VWI|UEXG�RFK�LQKLELWLRQ

Undantag från ovan nämnda huvudregel gäller, enligt förarbetena, i de fall
sökanden LQWH�ULPOLJHQ�NDQ�föra talan som leder till ett verkställbart
avgörande.31 Yrkande om inhibition i samband med klandertalan mot
stämmobeslut får anses omfattas av detta undantag eftersom klandertalan
inte rimligen kan föras som en fullgörelsetalan och eftersom det är av
synnerlig vikt för käranden att verkställighet av beslutet förhindras.
Möjligen kan klandertalan även betraktas som förbudstalan - talan om
förbud att verkställa stämmobeslutet. Förbudstalan anses uttryckligen som
talan om verkställbar dom enligt�1-$������V�����samt 1-$������V����.
Kravet på fullgörelsetalan torde således inte orsaka några problem i
inhibitionsfallen.32

Den talan till vilken yrkandet om röstförbud är knutet, kan
gälla en tvistig aktiepost, eller befarad manipulation av kommande stämma.
Oavsett vilken variant som är för handen torde kravet på fullgörelsetalan
inte utgöra hinder för beviljande av röstförbudet. Talan i huvudsaken faller
under det allmänna, i förarbetena stadgade undantaget. Om talan i
huvudsaken kan betraktas som förbudstalan är den tillräcklig enligt ovan
nämnda rättsfall. Gäller talan utbekommande av aktier, till vilka
äganderätten är tvistig, är detta en fullgörelsetalan enligt 15:2. Det är min
uppfattning att fastställelsetalan ändå borde vara tillräckligt enligt
argumentationen mot fullgörelsetalan som processförutsättning i föregående
avsnitt.
I de undersökta rättsfallen har svaranden gjort processinvändningar
bestående just i att svaranden inte fört fullgörelsetalan. Domstolen har i ett
fall – 6WRFNKROPV�WLQJVUlWW 7����������� avvisat sökandens talan på denna
grund. Här var det fråga om faställelse av bättre rätt enligt 15:2, till vissa
aktier. I +'�g��������yrkar svaranden avvisning på grunden att
fastställelsetalan inte är tillräckligt. Avvisningsyrkandet lämnas utan bifall,
vilket beslut inte överklagas. 6DPPDQIDWWQLQJVYLV�NDQ�VlJDV�DWW�NUDYHW�Sn
IXOOJ|UHOVHWDODQ�LQWH�WRUGH�XWJ|UD�KLQGHU�PRW�DWW�GRPVWROHQ�ELIDOOHU
\UNDQGHQ�RP�LQKLELWLRQ�HOOHU�U|VWI|UEXG�

�������� 2P�´SU|YQLQJ�L�DQQDQ�RUGQLQJ´

                                                
30 Till yttermera visso torde enligt Ekelöf käromålen i verkligt
tvistiga processer gå ut på att utverka en fastställelse. (NHO|I, Rättegång II, s
105.  
31 Prop 1980/81:84 s 413 och s 428 samt NJA 1988 s 13.
32 Se även -RKDQVVRQ, SvJT 1991, s 602.
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Det anspråk vilket utgör grund för sökandens yrkande skall vara eller
komma att bli föremål för rättegång HOOHU�SU|YQLQJ�L�DQQDQ�OLNQDQGH
RUGQLQJ. Härmed avses skiljeförfarande, syn, mål om
betalningsföreläggande eller prövning av specialdomstol eller annan
myndighet.33  Näringslivet använder i stor utsträckning den alternativa
tviste-lösningsformen skiljeförfarande och låter inte allmänna domstolar
slita tvisterna. Om en part i ett skiljeförfarande yrkar säkerhetsåtgärd skall
emellertid detta prövas enligt rättegångsbalkens regler. Skiljenämnden kan
inte förordna om säkerhetsåtgärd.

������ 6\QSXQNWHU�Sn�VlNHUKHWVnWJlUGV\UNDQGHWV
XWIRUPQLQJ

�������� 5|VWI|UEXG

I de undersökta rättsfallen utformas yrkandet på flertalet olika sätt när en
part vill hindra att motparten röstar på en framtida stämma.  Om den ena
parten yrkar att motparten skall förbjudas att rösta för vissa aktier vid en viss
framtida stämma eller att motparten skall förbjudas att rösta för de
ifrågavarande aktierna överhuvudtaget, till dess domen i huvudsaken har
vunnit laga kraft, innebär detta en viss skillnad i det resultat sökanden kan
vänta sig.34 Den senare varianten torde vara att föredra för sökanden,
eftersom den gäller generellt framgent. Svaranden kan nämligen bemöta ett
röstförbud för viss stämma genom att utlysa en ny extra stämma.35

Domstolen kan dock vara mindre benägen att meddela röstförbud tills vidare
än för viss stämma, eftersom åtgärden i det förra fallet blir mer ingripande.
Domstolen torde ställa krav på större säkerhet om röstförbudet gäller
framgent än om det endast gäller viss stämma. Sökanden bör inte heller
försumma att i yrkandet precisera för vilka aktier röstförbudet yrkas.

Vidare kan yrkandenas utformningar skilja sig åt beroende på
mot vilket subjekt de riktas. I vissa fall innebär yrkandet att: ”svaranden
skall förbjudas rösta för den eller den aktien”, varvid yrkandet riktas mot
motparten - den konkurrerande aktieägaren. I andra fall kan yrkandet se ut
som följer: ”förbud för bolaget att ta upp X i aktieboken eller i röstlängden”,
”förpliktande för bolaget att avföra X ur aktieboken eller röstlängden”,
”förpliktande för bolaget att medverka till att sökanden får rösta för
aktierna”, ”förpliktande för bolaget att ta upp sökanden i aktieboken eller i

                                                
33 Prop 1980/81:84 s 227 samt�*XOOQlV�P�IO, Rättegångsbalken I,
s 15:5.
34 I dessa fall är det närmast en sinkadus, vilken av parterna som
framställer yrkandet om temporärt röstförbud eftersom det även tycks vara
en sinkadus vilken av parterna som intar vilken ställning i huvudsaken. Den
som råkar bli svarande inte sällan genstämmer käranden.
35 ABL 9:6 .
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röstlängden” eller ”förpliktande för bolaget att låta sökanden rösta”. I dessa
senare fall riktas uppenbarligen yrkandet inte mot aktieägarmotparten utan
mot bolaget, vari båda parter är aktieägare. För att ett dylikt yrkande skall
vinna bifall krävs förstås att bolaget faktiskt är instämt tillsammans med
aktieägarmotparten. Så var inte fallet i HD Ö 203/88, varför hovrätten
undanröjde tingsrättens beslut att ålägga styrelsen i bolaget att införa
sökanden i aktieboken. I flertalet fall kombineras ett yrkande om röstförbud
med någon av de andra ovan nämnda varianterna.

Aktiebolagslagen saknar bestämmelser om föreläggande riktat
mot styrelsen (eller om klander av styrelsens underlåtenhet att ställa sig
domstolens förordnande till efterrättelse).36  HD förklarar emellertid i NJA
1990 s 338  att vitesföreläggande kan riktas såväl mot ett bolags
ställföreträdare, som mot bolaget självt. HD hänvisar till viteslagen 1 § 2 st
och 2 § 1 st och menar att inget principiellt hinder föreligger mot att vite
enligt RB 15:3 skall behandlas på samma sätt. Rättsfallet gäller
firmaintrång, men den finns inget skäl mot att utsträcka principen även till
de aktuella bolagsrättsliga fallen. Detta fordrar dock att sökanden verkligen
yrkat förbud mot ställföreträdaren och inte endast mot bolaget. 

�������� ,QKLELWLRQ

En klandertalan riktas mot det ERODJ vars stämma fattat det ifrågavarande
beslutet. Talan kan föras av styrelse, styrelseledamot, VD och - vilket är
mest aktuellt i denna undersökning - av aktieägare eller den som av styrelsen
obehörigen vägrats att bli införd i aktieboken. Inhibitionsyrkandet riktas
således även det mot bolaget eftersom det är bolaget som är eller kommer att
bli instämt i huvudsaken. Det är förvisso styrelsen som verkställer eller
underlåter att verkställa ett stämmobeslut. Klandertalan förs trots detta mot
bolaget. Låt vara att bolaget såsom juridisk person saknar processbehörighet
och att styrelsen agerar ställföreträdare.

Denna regel torde vara entydig nog. Icke desto mindre
argumenteras det en hel del i de undersökta rättsfallen kring just mot vilket
subjekt yrkandena riktas. Låt säga att käranden i ett mål för talan mot någon
angående innehållet i ett optionsavtal, som innehåller en klausul om att
käranden från svaranden skall få förvärva aktiemajoriteten i ett bolag.
Stämman i bolaget, där svaranden är dominerande aktieägare, fattar beslut
om utgivande av konvertibla skuldebrev med rätt för långivaren att teckna
aktier i bolaget. Käranden ser sig därmed tvingad att yrka inhibition av
stämmobeslutet, eftersom beslutet skulle göra en eventuell i huvudsaken
erhållen exekutionstitel värdelös.  Inhibitionsyrkandet kan ju här inte riktas
mot bolaget, eftersom detta inte är part i huvudmålet och eftersom ett
yrkande om säkerhetsåtgärd inte kan framställas helt fristående, s a s
hängande i luften.   I fallet +|96�g��������, där scenariot liknade det ovan
skisserade,�uttalade hovrätten att den dominerande ställning svaranden hade
i bolaget gjorde att även bolaget fick anses bundet av det i huvudsaken
                                                
36 5KRGH, Aktiebolagsrätt, s 256.
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omtvistade avtalet, varför det aktuella stämmobeslutet kunde klandras.
Modellen för käranden kanske är att påstå att en talan med visst innehåll
kommer att anhängiggöras gentemot det icke instämda bolaget, även om det
kan bli problem med sannolikgörandet av anspråket. Domslutet omfattade
ett temporärt förbud för såväl aktieägaren - svaranden – som för bolaget att
verkställa utgivandet av konvertiblerna.

Om aktieägarna har träffat ett konsortialavtal kan en talan
naturligtvis grundas på det genom avtalet uppkomna obligationsrättsliga
anspråket. Här kan talan, som inte är bolagsrättsligt sanktionerad, riktas mot
en annan aktieägare - avtalskontrahenten och gälla avtalsbrott.
Stämmobeslutet kan inte upphävas härigenom, men dess effekt kan förtas. I
fallet 69+�g�������� påstod sökanden i huvudsaken att svaranden brutit
mot ett 6KDUHKROGHU¶V�$JUHHPHQW� genom att kalla till stämma på ett i avtalet
icke föreskrivet sätt (kallelsen var undertecknad av motpartens ägare, tillika
bolagets styrelseordförande, inte av styrelsen LQ�FRUSRUH, vilket avtalet
påstods föreskriva). Stämmobeslutet kan inte klandras, upphävas eller
inhiberas på denna utombolagsrättsliga grund. Istället har sökanden (som ett
bihang till den kommande talan om avtalsbrott) yrkat temporärt förbud för
svaranden att förvärva de aktier vilka emitterades på den påstått felaktigt
sammankallade stämman. Om svaranden hade fått möjlighet att genomföra
detta förvärv skulle vederbörande, enligt sökanden, fått sådan majoritet att
via ett komplicerat system av hembuds- och tvångsinlösensförfaranden även
sökandens aktiepost kunnat förvärvas. Yrkandet i säkerhetsåtgärdsdelen
(huvudyrkandet skulle prövas av skiljenämnd) ogillades, men inte till följd
av yrkandets utformning, utan till följd av bristande antagliggörande vad
avser den nedan avhandlade sabotagerisken.
Yrkanden om inhibition utformas i de undersökta fallen på flera olika sätt.
Bolaget är det subjekt mot vilket yrkandet skall riktas. Även om bolaget är
svarande riktas yrkandet stundom mot styrelsen, vilket föranlett svaranden
att yrka avvisning på den grund att styrelsen inte är part i målet.
Inhibitionsyrkanden av detta slag har emellertid godkänts av domstolen -
antagligen eftersom styrelsen är ställföreträdare för bolaget (se även 1-$
�����V����).

Sökanden bör tänka på att utforma sitt yrkande på så sätt att
inte motparten kan sammankalla en ny stämma under processens gång för att
på denna fatta ett det klandrade beslutet likalydande beslut. Genom att rikta
yrkandet mot beslutets verkan och inte endast yrka inhibition av ett YLVVW
beslut förebyggs kretsloppet av stämmor åtföljda av klander. Detta kretslopp
kan även förebyggas genom att inhibitionsyrkandet kombineras med ett
yrkande om röstförbud tills vidare, på den grund att klandertalan och
inhibition saboteras genom att nya stämmor hela tiden utlyses.

Ett problem i sammanhanget är följande. Om en aktieägare
lyckas få ett stämmobeslut inhiberat eller upphävt efter klander, men
styrelsen ändå verkställer, torde den klandrande aktieägaren sakna möjlighet
att få ett yrkande om upphävning av styrelsebeslutet bifallet. I detta fall
synes aktieägaren vara hänvisad till att väcka skadeståndstalan mot styrelsen
eller dess ledamöter, enligt ABL 15:1. Frågan är om inte detta förhållande i
viss mån motverkar syftet med reglerna om klandertalan och om
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minoritetsskydd.37 En variant vore att medge bevislättnad för den aktieägare
som yrkar skadestånd av styrelsen till följd av ett dylikt kväljande av dom.
Den aktieägare eller annan, som fått ett yrkande om inhibition bifallet,
skyddas dock mot att styrelsen inte ställer sig inhibitionsbeslutet till
efterrättelse, genom att inhibitionen kan vitessanktioneras, vilket också
vanligen sker.

������ 'RPVWROHQ�InU�I|URUGQD�RP�OlPSOLJ�nWJlUG

Då RB 15:3 kommer till användning har domstolen möjlighet att utforma
beslutet efter vad som befinns lämpligt. Eftersom lagrummet, till skillnad
från 15:1 - 2, ger utrymme för yrkande av många olika typer är denna
möjlighet för domstolen nödvändig. I de undersökta fallen är besluten
förhållandevis enahanda och kortfattade. Annat är förhållandet i de
undersökta amerikanska rättsfallen där besluten är synnerligen heltäckande,
vad gäller att hindra svarandens icke önskvärda beteende. Detta gäller dels
den personkrets mot vilka förbudet riktas, dels vilka handlingar som
förbjuds. Följande citat får exemplifiera.

”Until further order from this Court, defendants and each of them, their
officers, agents, servants, employees, and attorneys, and all other persons
acting by, on behalf of, or in concert with them or either of them, are jointly
and respectively enjoined during the pendancy of this action from directly or
indirectly: /…/ (b) Voting any shares of stock of plaintiff at any meeting of
plaintiff’s shareholders, or granting any proxy to vote any of said shares;
/…/”.38

���� 6|NDQGHQ�VNDOO�J|UD�VLWW�DQVSUnN�VDQQROLNW

������ ,QOHGQLQJ

Sökanden skall göra sannolikt att han har ett anspråk mot svaranden, vilket
har tolkats som att sökanden skall göra sannolikt att hans talan i huvudsaken

                                                
37 Nobel Industrier, s 306f.
38 Vanadium Corp. of America v. Susquehanna Corp.,
D.C.Del.1962, 203 F.Supp. 686, s 697(1).
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kommer att vinna bifall.39  Argumentationen i detta led tar alltså sikte på
sökandens yrkanden och åberopanden i KXYXGVDNHQ snarare än på dessa
dispositioner i själva avgörandet om säkerhetsåtgärd. I de fall yrkandet om
säkerhetsåtgärd inte framställs separat utan i samband med talan i
huvudsaken argumenterar sökanden inte endast för att sannolikgöra
anspråket utan för att huvudyrkandet skall vinna bifall. Det kan därför
tänkas att sökanden lyckas med sannolikgörandet oftare i de fall yrkandet
om säkerhetsåtgärd framställs tillsammans med huvudyrkandet än då det
framställs separat.

Om yrkandet framställs separat och all tillgänglig bevisning
därmed lagts fram och domstolen finner att denna förvisso når upp till
beviskravet ”sannolikt”, men inte till ”styrkt”, som ju krävs för bifall i
huvudsaken, skall naturligtvis inte heller säkerhetsåtgärdsyrkandet vinna
bifall.40

Gullnäs m fl menar att det ibland kan bli aktuellt för rätten att
ta ställning till för hur stor del av anspråket sökanden lyckats visa sannolika
skäl. Det torde, åtminstone i den typ av säkerhetsåtgärdsprocesser som
undersöks i föreliggande uppsats, vara svårt för rätten att bifalla sökandens
yrkande i säkerhetsåtgärdsdelen endast till viss del. Yrkandena är odelbara.41

I domstolens bedömning av parternas argumentation kring sannolikgörandet
ingår ett ställningstagande till både rättsfrågan och sakfrågan i
huvudsaken.42  Bedömningen av rättsfrågan blir tämligen knapp. Det kan
antas att domstolen lägger sökandens utredning av vad som är gällande rätt
till grund för beslutet i högre grad i säkerhetsåtgärdsprocesser än i ordinära
tvistemål. Särskilt blir detta fallet om beslutet meddelas interimistiskt enligt
RB 15:5 och svaranden inte har givits tillfälle att argumentera i rättsfrågan.43

Vad vidare gäller sakfrågan kan sägas att huvudsyftet i
civilprocessen ju som bekant inte är att utleta den materiella sanningen utan
att i första hand säkerställa att en formellt riktig dom (en dom som är riktig
på grundval av processmaterialet) meddelas.44  Att så är fallet accentueras
vid avgörande om säkerhetsåtgärd, då underlaget för avgörandet är
bristfälligt mer än vid ordinära processer avhängigt parternas - i synnerhet
kärandens - dispositioner.

                                                
39 Ekelöf, Rättegång III, s 13 samt Gullnäs m fl,
Rättegångsbalken I, s 15:4. Se allmänt om kravet på sannolikgörande RH
1994:69 och NJA 1978 s 728.  
40 Gullnäs m fl, Rättegångsbalken I, s 15:5.
41 Gullnäs m fl, Rättegångsbalken I, s 15:10. Se även nedan s 65.
42 (NHO|I, Rättegång III, s 15, not 35 samt /LQGHOO, Sakfrågor och
rättsfrågor, s 340, not 23.
43 (NHO|I, Rättegång III, s 15, not 35.
44 Se /LQGHOO, Sakfrågor och rättsfrågor, s 103 och s 169.
Ändamålet med den fria bevisprövnings princip, vilken kommer till uttryck i
RB 35:1, är förvisso att utleta den materiella sanningen. Parterna har dock
stort inflytande häröver, eftersom det är de som svarar för utredningens
omfattning.
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Vad krävs av sökanden för att hans anspråk skall anses
sannolikgjort?45 Beviskravet är relativt lågt, lägre än ”styrkt”, vilket som
huvudregel gäller som beviskrav i tvistemål. Det torde dock inte räcka med
blotta påståendet om ett anspråk (samt att detta kommer att bli föremål för
rättslig prövning), utan även krävas att påståendet leds i bevis i någon
utsträckning. Argumentationen blir sällan särskilt vidlyftig, varken från
parternas eller domstolens sida. Detta beror på den rådande tidspressen.
Argumentationen är mer omfattande, då yrkandet om säkerhetsåtgärd
framställs samtidigt som talan i huvudsaken.

Även om svaranden inte riktar någon invändning direkt mot
anspråket eller mot påståendet om att talan i huvudsaken kommer att vinna
bifall (utan kanske istället koncentrerar sig på sabotagerisken,
proportionalitetsfrågan eller säkerhetsfrågan), får det nog ändå anses att
domstolen självmant skall företa en rimlighetsbedömning såväl beträffande
anspråket som sådant, som beträffande målets framtida utgång. En
prognostisering av detta slag blir naturligtvis vansklig men bör icke desto
mindre företas. Stadgandets, RB 15:3, fakultativa karaktär torde tala för
detta.

Ett amerikanskt rättsfall ger följande perspektiv på graden av
sannolikhet.

”To justify a temporary injunction it is not necessary that the plaintiff’s right
to a final decision after trial, be absolutely certain, wholly without doubt: if
the other elements are present (i. e., the balance of hardships tips decidedly
toward plaintiff), it will ordinarily be enough that the plaintiff has raised
questions so serious, so substantial, difficult, as to make them a fair ground
for litigation and thus for more deliberate investigation.”46

������ 5|VWI|UEXG

I röstförbudsfallet gäller det vanligen för sökanden att sannolikgöra att
vederbörande är rätte ägaren till en aktiepost, att en i bolagsordningen eller
konsortialavtalet intagen hembudsklausul skall tolkas på visst sätt, att
svaranden kommer att manipulera en bolagsstämma på visst lagstridigt sätt
etc.

I fallet 69+�g��������hade sökanden yrkat temporärt
röstförbud för vissa omstridda aktier på viss bolagsstämma. Käromålet i
huvudsaken gällde tillämpningen av en i bolagsordningen intagen
hembudsklausul. Om svaranden vid tiden för förvärvet av de omstridda

                                                
45 9LQJH, Om kvarstad i civila mål, s 8.
46 Vanadium Corp. of America v. Susquehanna Corp.,
D.C.Del.1962, 203 F.Supp. 686. Se även Hamilton Watch Co. v. Benrus
Watch Co., 206 F.2d 738, s 740.
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aktierna befanns vara aktieägare i bolaget var det ostridigt att hembuds-
skyldighet LQWH förelåg. Om svaranden emellertid skulle befinnas LQWH ha
varit aktieägare vid tidpunkten för förvärvet, förelåg hembudsskyldighet.
Knäckfrågan var alltså svarandens eventuella ägande vid tiden för
aktieförvärvet. Frågan var föremål för skiljeförfarande. Hovrätten ogillade
sökandens yrkande om temporärt röstförbud för svaranden just till följd av
att vederbörande ej förmått visa sannolika skäl för sitt anspråk. Följande
argumentation låg till grund för detta slut.

”Omständigheterna kring Salénia AB:s [VYDUDQGHQ] sistnämnda förvärv är
emellertid oklara, och det får på grundval av den i hovrätten föreliggande
utredningen anses ovisst om förvärvet skett vid en tidpunkt då Salénia AB
inte ägde andra aktier i Cool Carriers Svenska AB. Innan detta gjorts troligt
får antagas att Salénia AB vid tiden för det förvärv beträffande vilket
hembudsskyldighet nu görs gällande redan var aktieägare i Cool Carriers
Svenska AB. I denna situation är bolagsordningens hembudsklausul ej
tilllämplig.” 47

Bedömningen inkluderade ställningstaganden till såväl rätts- som sakfråga.
Dels hade sökanden att visa vilka förutsättningar som krävdes för att ett
ägande vid aktuell tidpunkt skulle vara för handen, dels att dessa
förutsättningar varit uppfyllda. Sökanden stupade  tydligen på bristande
sannolikgörande i sakfrågan. Det är inte så mycket motpartens
argumentation som har dragit ner bevisvärdet på utredningen, som att
sökandens utredningen varit bristfällig och inte nått upp till sannoliknivån
på bevisvärdeskalan.

������ ,QKLELWLRQ

I inhibitionsfallen har sökanden att sannolikgöra att ett stämmobeslut är
formellt eller materiellt felaktigt. I inhibitionsfallen är, vilket vi skall se
nedan under avsnittet om sabotagerisk, just denna del av sökandens talan
den viktigaste och den på vilken mest energi bör nedläggas.

I fallet 69+�g���������utgjorde talan i huvudsaken
klandertalan mot ett stämmobeslut om riktad nyemission av konvertibla
skuldebrev. Yrkandet i säkerhetsåtgärdsdelen avsåg inhibition av
ifrågavarande stämmobeslut. Sökanden påstod i huvudsaken att den riktade
emissionen otillbörligt gynnade dem som utgör emissionens målgrupp d v s
bolagets majoritetsfalang, till följd av den utspädningseffekt som uppstod.
Tingsrätten ogillande inhibitionsyrkandet på grund av bristande
sannolikgörande enligt följande.

                                                
47 Min hakparentes.
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”Väl kan det klandrade emissionsbeslutet - ekonomiskt sett - anses innebära
nackdel för den kategori aktieägare som kärandena tillhör, nämligen icke-
anställda i AIB [VYDUDQGHERODJHW], och fördel för anställda som utnyttjar
erbjudandet att teckna de konvertibla skuldebreven. Med hänsyn till vad
AIB anfört beträffande syftena bakom skuldebrevsemissionen, de fördelar
bolaget har av denna - såsom lån till låg ränta - samt vad som i övrigt
andragits från bolagets sida måste emellertid, enligt tingsrättens mening,
anses tveksamt om emissionsbeslutet på ett otillbörligt vis gynnar dem som
äger teckna skuldebreven. Med denna bedömning kan kärandena inte anses
ha visat sannolika skäl för sin talan.”48

Det gällde för sökanden att visa att emissioner av detta slag missgynnade
minoriteten. Sedan flyttades (den falska) bevisbördan över på svaranden
som hade att visa att så icke blivit fallet LQ�FDVX��I detta fall synes en mer
aktiv motargumentation från svarandens sida ha givit resultat till dennes
fördel snarare än en av sökanden för klent underbyggd argumentation.
Hovrätten, som kom fram till att likabehandlingsprincipen åsidosatts genom
emissionen samt att svaranden ej kunnat visa objektivt godtagbara skäl
härför, ansåg å sin sida att sökanden lyckats att göra sannolikt att
klandertalan skulle komma att vinna bifall och biföll därmed
inhibitionsyrkandet.

I fallet +|96�g������� angick talan i huvudsaken huruvida
sökanden hade optionsrätt till vissa aktier i ett bolag. I säkerhetsåtgärdsdelen
yrkade käranden förbud mot verkställighet av ett bolagsstämmobeslut om
emission av konvertibla skuldebrev. Sökanden menade att värdet av en
bifallande dom i huvudsaken skulle omintetgöras genom emissionen och
yrkade därför verkställighetsförbud. Huvudsaken var föremål för
skiljeförfarande. Tingsrätten yttrar följande.

”Anna Christa Ranghöj [V|NDQGHQ] har i och för sig anfört vissa skäl såväl
för påståendet om anspråk som att motparterna kan förringa värdet av
hennes eventuella rätt. Det är emellertid för tingsrätten genom detta och
andra mål, känt att det rättsliga förhållandet mellan Anna Christa Ranghöj
samt Endre Rösjö och medparter [VYDUDQGHQ] på grundval av hittills
föreliggande utredning är mycket oklart”49

(Tingsrätten ogillar sedermera yrkandet på den grund att sökanden inte
lyckats presentera tillräckligt starka skäl för att den av tingsrätten företagna
proportionalitetsavvägningen skall utfalla till hennes fördel.)

Vad beträffar sannolikgörandet kan sägas att varken sökanden
eller svaranden argumenterar särskilt utförligt - om alls - i huvudsaken och
att domstolen därför har ett bristfälligt underlag för ställningstagande i
denna del. Till följd härav menar domstolen att sökanden inte med tillräcklig
styrka visat att hon har sannolika skäl för sitt anspråk. Härvid använder sig
domstolen av allmän kunskap om omständigheterna i målet, vilket kan

                                                
48 Min hakparentes.
49 Mina hakparenteser.



29

ifrågasättas om det är så att dessa omständigheter inte åberopats av parterna.
Efter att tingsrättens beslut överklagats beslutar hovrätten att bifalla
yrkandet om verkställighetsförbud. Hovrätten menar att sökanden visat
sannolika skäl för sitt anspråk gentemot svaranden men att tvisten om
optionsavtalet egentligen inte berör de bolag i vilka stämmobesluten fattats.
Domstolen menar emellertid att eftersom svaranden har full kontroll över
aktierna och besluten i bolaget, det finns skäl mot att han ägt fatta beslut i
strid mot optionsavtalet och att sökanden därför visat sannolika skäl även i
denna del. Hovrätten yttrar följande.

”Med den dominerande ställning som Rösjö har i de bägge bolagen kan det
ifrågasättas om inte bolagen också får anses bundna av optionsavtalet. I
varje fall finns det skäl som talar för att Rösjö, sedan återköp av aktierna har
påkallats och skiljeförfarande inletts, inte har ägt utöva sin rösträtt för dessa
på sätt som skett intill dess återköpsfrågan slutligt avgjorts. Det sagda utgör
enligt hovrättens uppfattning sannolika skäl för Anna Christa Ranghöjs
anspråk gentemot bolagen.”

Domstolen har i detta fall argumenterat förhållandevis utförligt kring frågan
om sannolikgörandet och det är enkelt att följa resonemanget. Det är lättare
för domstolen att diskutera i vilken utsträckning sökanden har fog för sin
talan då huvudsaken är föremål för skiljeförfarande och någon annan så
småningom måste ta avgörande ställning i huvudsaken. I sådana fall behöver
domstolen inte ändra sitt ställningstagande längre fram i processen och
därmed implicit erkänna att den tidigare bedömningen varit felaktig. I
sådana fall kanske domstolen minimerar argumentationen kring huvudsaken.
I 69+�g���������yrkade sökanden i huvudsaken, med stöd av ABL 9:17, att
val av styrelse och revisorer vid viss bolagsstämma skulle upphävas.
Sökanden yrkade vidare  enligt RB 15:3 att verkställighet av besluten skulle
inhiberas, att en med sökanden lojal styrelse skulle utgöra den legitima
styrelsen samt att de beslut som fattats eller skulle komma att fattas av den
påstått felaktiga styrelsen inte skulle få verkställas. Tingsrätten ogillade
inhibitionsyrkandet medan hovrätten biföll det utan närmare motivering i
aktuell del. 

���� 6DERWDJHULVN

������ ,QOHGQLQJ

�������� $OOPlQW
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Det måste�VNlOLJHQ�EHIDUDV att svaranden på något sätt kommer att KLQGUD
HOOHU�I|UVYnUD�XW|YQLQJHQ�DY�V|NDQGHQV�UlWW�HOOHU�YlVHQWOLJHQ�I|UULQJD�GHVV
YlUGH�(denna lokution kommer fortsättningsvis att sammanfattas med ordet
VNDGD) för att yrkandet om säkerhetsåtgärd skall vinna bifall.50  En s k
sabotagerisk måste vara för handen. Det ankommer på sökanden att
DQWDJOLJJ|UD���ett beviskrav som är lägre än att sannolikgöra - att svaranden
kommer att handla eller underlåta att handla, vilket skulle kunna få den
YHUNDQ�att sökandens rätt förringas etc. Det är ej nödvändigt att svaranden
befaras uppsåtligen skada sökandens rätt.51 Svaranden kan ju vara övertygad
om att sökandens anspråk saknar grund. Åtgärden måste kunna betraktas
som klandervärd, vilket, då fråga är om kvarstad för fordran, innebär att den
skulle kunna göras till föremål för återvinning i konkurs. Om sökanden
lyckas antagliggöra att svaranden KDU�för avsikt att sabotera hans rätt är det
naturligtvis förmånligare för sökandens sak än att endast påvisa en
sabotageverkan. Att sökanden kommer att lida skada av den befarade
åtgärden är en nödvändig förutsättning för att�sabotagerisk skall anses vara
för handen. Skadan är emellertid ingen tillräcklig förutsättning för
sabotagerisk. Den skadebringande åtgärden måste även vara klandervärd.

Vid yrkande om säkerhetsåtgärd enligt 15:3 kan
sabotageåtgärden bestå i såväl underlåtenhet (t ex att inte utnyttja
teckningsrätt till aktier vilka innehas av svaranden men som ägs av
sökanden) som aktivt handlande (t ex att verkställa ett felaktigt fattat
stämmobeslut om nyemission av aktier till nackdel för sökanden) från
svarandens sida.52 Det är inte tillräckligt med kärandens blotta påstående om
att sabotagerisk är för handen, utan det krävs även att denne pekar på någon
konkret omständighet till stöd för påståendet.53

�������� 3URJQRVWLVHULQJHQ��DY�VYDUDQGHQV�VDERWDJHEHQlJHQKHW

Sabotageriskbedömningen kan sammanfattas enligt följande.
                                                
50 ”Väsentligt förringa” kan svårligen konkretiseras, utan får
tolkas LQ�FDVX. I NJA II 1943:1 s 185 anförs emellertid som exempel, att
svaranden underlåter att utnyttja en teckningsrätt, som följer med en aktie
till vilken sökanden gör  gällande bättre rätt.
51 Termen ”sabotage-” är således i vissa avseende missvisande,
emedan ett sabotage torde implicera onda avsikter.   
52 Se exempelvis (NHO|I, Rättegång III, s 14 eller *XOOQlV�P�IO,
Rättegångsbalken I, s 15:6ff.
53 :HVWEHUJ, JT 1989-90 s 352. I fallet 1-$������V���� beviljar
HD kvarstad till synes utan att sökanden har pekat på någon konkret
omständighet, som i det aktuella fallet talar för sabotagerisk. HD har ansett
det tillräckligt för antagliggörande att sökanden har åberopat vissa
karakteristika ”som brukar förekomma när en gäldenär inte vill eller avser
att fullgöra sina skyldigheter”. I den fortsatta framställningen diskuteras om
ett sådant åberopande skall vara tillräckligt för bifall till ett yrkande om
säkerhetsåtgärd.
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1) Vilken åtgärd i form av verksamhet, handling eller
underlåtenhet vidtagen av svaranden kan antas få som effekt att sökandens
rätt skadas?
2) Kan denna åtgärd betraktas som klandervärd?
3) Är någon omständighet för handen som kan tyda på att
svaranden kommer att vidta ifrågavarande åtgärd?
4) Finns det någon omständighet som talar mot att svaranden
kommer att vidta sabotage-åtgärden och som kan minska sannolikheten
härför?

Moment 1) i metodschemat ovan innefattar en prognostisering, vilken inte
torde vara särskilt svår att utföra, eftersom bedömningsgrunderna utgörs av
objektiva omständigheter. Exempelvis kan den skada en riktad nyemission
medför för minoriteten i det emitterande bolaget, till följd av den s k
utspädningseffekten, räknas fram genom en relativt enkel matematisk
operation. Även om skadan kanske i andra fall inte kan anges i precisa mått,
kan det åtminstone anges DWW skada kommer att uppstå. Ett exempel är att
svaranden tillåts rösta för vissa aktier, till vilka sökanden gör gällande
äganderätt och för vilka temporärt röstförbud yrkats.

Den prognostisering som blir nödvändig att vidta i moment 3)
är mer vansklig och utgör kanske det svåraste inslaget i
säkerhetsåtgärdsprocessen, eftersom svarandens rättssäkerhet i hög grad
sätts på spel. Här får vissa standarder ligga till grund för domstolens
bedömning. Vi kan nämligen tänka oss att det finns omständigheter som
W\SLVNW�VHWW indikerar sabotagebenägenhet och som domstolen gärna tar fasta
på.  Exempel är att svaranden ofta är involverad i processer av aktuellt slag,
har varit belagd med näringsförbud, har gjort sig skyldig till brott, slarvar
med bokföringen, har fått många betalningsanmärkningar, har gjort sig svår
att delge, har varit föremål för fruktlösa utmätningsförsök, har visat arrogans
mot sökanden eller dennes anspråk eller på annat sätt gjort sig skyldig till
oegentligheter i sin handel och vandel.54 Det borde principiellt sett råda
tveksamhet mot att på detta sätt lägga omständigheter som är hänförliga till
det förgångna eller till svarandens person till grund för beslut om
säkerhetsåtgärd.55 Möjligen kan tillvägagångssättet stödjas på att det är
motiverat med en viss bevislättnad eftersom prognostiseringens riktighet är
så svår att göra antaglig. Lagstiftaren har emellertid redan lagt in denna
bevislättnad i lagtexten genom att betrakta antagliggörande som tillräckligt
beviskrav. Någon ytterligare bevislättnad vid själva rättskipningen torde inte
vara påkallad. Att  prognostiseringen går till på detta sätt är emellertid

                                                
54 Resonemanget vinner stöd av 1-$������V����, i vilket fall HD,
efter att sökanden åberopat ett antal av ovan angivna omständigheter till stöd
för sitt yrkande om kvarstad, yttrar: ”Vid angivna förhållanden får Consultus
anses ha visat att det skäligen kan befaras att Sjökrogen vidtar åtgärder för
att undandra sig sin skuld.”. 
55 Ett DUJXPHQWXP�DG�KRPLQHP, som det är fråga om här, brukar
allmänt sett anses osakligt.
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oundvikligt. För att rättsinstitutet inte skall bli tandlöst agerar domstolarna
på detta sätt då det gäller att bedöma svarandens sabotagebenägenhet.

I vissa fall kan det finnas mer omedelbara, konkreta
omständigheter som talar för att svaranden kan komma att skada sökandens
rätt. Exempel på sådana omständigheter är att det visats att svaranden redan
gjort något eller några misslyckade försök att sabotera sökandens rätt i det
aktuella fallet, att det är uppenbart mot bakgrund av det sätt på vilket
svaranden för sin talan eller att svaranden inte lägger fram några
invändningar mot sökandens åberopanden. I 1-$������V�����menar HD att
beloppets storlek (det rör sig om yrkande om kvarstad för fordran) kan ha
betydelse för sannolikheten för att svaranden kommer att vidta
sabotageåtgärder. Det framgår inte alldeles klart av domskälen om en
förutsättning för bedömningen är att de båda svarandena även gjort sig
skyldiga till grov brottslighet gentemot sökanden - deras arbetsgivare - och
därför ådagalagt särskild illojalitet, eller om beloppets omfattning ensamt
varit avgörande.

Enligt 1-$������V���� saknas det anledning att meddela
säkerhetsåtgärd på den grund att svaranden endast använt sig av normala
rättsliga medel för att skydda sig. I det aktuella fallet hade svaranden
underlåtit att vitsorda det betalningsanspråk, vilket var föremål för
huvudtalan samt alternativt gjort en preskriptionsinvändning gentemot
svarandens krav. Det synes självklart att svaranden skall kunna bestrida
kärandens yrkande utan att detta tages till intäkt för sabotagebenägenhet.
Westberg frågar sig emellertid, mot bakgrund av fallet 1-$������V����, om
ändå inte det sätt på vilket svaranden driver sin process kan konstituera
sabotagerisk. Om ”svaranden genom sina processhandlingar visar prov på
likgiltighet eller nonchalans inför kvarstadssökandens intressen och det
skydd som kvarstadslagstiftningen erbjuder denne” anser Westberg att
sabotagerisk kan anses konstituerad.56

�������� .ODQGHUYlUGKHW

Bedömningen, under moment 2) ovan, av om den befarade åtgärden också är
klandervärd är även den vansklig. I förarbetena anges att en åtgärd är
klandervärd om den skulle kunna göras till föremål för återvinning i
konkurs. Detta aktualiserar istället frågan hur rekvisitet ”otillbörligt” i
konkurslagens återvinningsstadganden skall tolkas.57   
                                                
56 :HVWEHUJ, JT 1989-90 s 354.
57 Vad beträffar referensen till återvinning i konkurs torde det
åsyftade lagrummet vara KL 4:5 - den subjektiva återvinningsregeln. För att
en gäldenärstransaktion skall göras till föremål för återvinning enligt detta
lagrum, skall ett otillbörlighetsrekvisit vara uppfyllt Welamsson menar att
tolkningen av ”otillbörligt” är en öppen fråga som bör lämnas åt
rättstilllämpningen, men ger ändå några exempel. Håstad hävdar att HD vid
tolkningen av rekvisitet endast fäster avseende vid det från borgenärerna
undandragna beloppets VWRUOHN. Det värde sökandens anspråk representerar
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Förarbetena ger dock viss ytterligare ledning vad beträffar
bedömningen av klandervärdhet. Tydligen kan åtgärden vara klandervärd
även om svaranden saknar avsikt att skada sökanden. Det är nämligen enligt
förarbetena tillräckligt att åtgärden kan få som YHUNDQ att en framtida
domsverkställighet omöjliggörs. Lagrådet konstaterade, i anslutning till RB
15:1, att det finns goda skäl att utsträcka räckvidden utöver åtgärder som är
av illojal art.58 Lagrådet ansåg att detta borde komma till uttryck i lagtexten,
vilket inte vann gehör hos departementschefen.

Den klandervärda åtgärden behöver inte bestå i en aktiv
handling utan kan även utgöras av underlåtenhet att utföra något visst,
såsom att inte utnyttja en ur omtvistade aktier hänflytande rätt till
nyteckning. Att svaranden inte behöver ha för avsikt att skada sökanden
samt att såväl underlåtenhet som handlande kan utgöra sabotagåtgärd gynnar
sökanden då denne skall visa klandervärdhet. Svaranden gynnas emellertid
av att inte alla skadebringande åtgärder anses klandervärda, även om den
skadliga effekten är avsiktlig. Exempelvis torde inte det faktum att
svaranden avhänder sig sina tillgångar konstituera klandervärdhet. Det kan
finnas legitima skäl därtill, såsom att betala skulder allteftersom de förfaller.
Åtgärden kan således vara klandervärd även om skadebringande avsikt
saknas hos svaranden respektive inte vara klandervärd även om sådana
avsikter är för handen. Härav skulle bedömaren kunna förledas att tro att
subjektiva moment, hänförliga till svaranden, saknar betydelse vid
bedömningen. Så är emellertid inte fallet, vilket vi sett ovan.

������ 6DERWDJHULVN�YLG�\UNDQGH�RP��LQKLELWLRQ

�������� 3URJQRVWLVHULQJ�RFK�NODQGHUYlUGKHW

När det gäller prognostiseringen och även bedömningen av vad som skall
anses som klandervärd handling i interna aktiebolagsrättsliga konflikter blir
tillvägagångssättet annorlunda än i andra typer av fall. I ett fordringsmål har
rätten och parterna att ta ställning till om svaranden i framtiden kan befaras
vidta en handling, som på ett otillbörligt sätt försvårar för sökanden, att
omsätta en exekutionstitel. I ett mål om bättre rätt till viss egendom skall
samma bedömning göras. I dessa fall skall parter och domstol, utan alltför
stadiga hållpunkter i sinnevärlden, göra en prognostisering av om ett visst
tänkbart framtida EHWHHQGH kan antas äga rum samt av om  detta kan anses
klandervärt. Det är min tes, att i fråga om en aktiebolagsrättslig klandertalan
enligt ABL 9:17 och ett därtill knutet inhibitionsyrkande enligt RB 15:3,

                                                                                                                           
är av betydelse även i säkerhetsåtgärdsfallen, då det skall bedömas om
svarandens åtgärd är klandervärd. Beloppets storlek torde dock ej vara
avgörande. :HODPVVRQ, Konkurs, s 69f; +nVWDG, Sakrätt avseende lös
egendom, s 268 samt SOU 1970:75 s 160f.
58 Prop 1980/81:84 s 410 och 427.
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bedömningen sker på annat sätt. Argumentationen kring vad som kan
befaras inträffa i framtiden blir inte lika viktig i dessa fall. Förvisso måste
sökandens eventuella skada prognostiseras. Detta är emellertid inte den
svåraste delen av bedömningen.

Den åtgärd som utgör ”sabotaget” mot sökandens rätt består i
YHUNVWlOODQGHW�DY�GHW�NODQGUDGH�ERODJVVWlPPREHVOXWHW� Det enda sökanden
har att visa angående IUDPWLGD händelser är att beslutet kommer att
verkställas. $WW�VWlPPREHVOXWHW�NRPPHU�DWW�YHUNVWlOODV�RP�LQKLELWLRQ�LQWH
PHGGHODV�W\FNV�SUHVXPHUDV�DY�GRPVWRODUQD�L�GH�XQGHUV|NWD�IDOOHQ��9DUNHQ
SDUWHUQD�HOOHU�GRPVWRODUQD�DUJXPHQWHUDU�NULQJ�RP�KXUXYLGD�HWW
YHUNVWlOODQGH�NRPPHU�DWW�lJD�UXP.

Oavsett med vilken avsikt - ond eller god - svaranden
verkställer beslutet anses det förringa sökandens rätt RP�den senare lyckas
visa att beslutet varit formellt eller materiell felaktigt. Vad beträffar
klandervärdheten i att verkställa beslutet behöver någon sådan inte påvisas
direkt. Om beslutet verkställs är detta automatiskt klandervärt.
Klandervärdheten är s a s inneboende i beslutets felaktighet, som i sin tur
beror på att beslutet är fattat i strid mot ABL eller bolagsordningen.  Det är
denna argumentation som blir den svåra för sökanden - att visa felaktigheten
i stämmobeslutet och hur detta skadar sökandens rätt. Denna argumentation
sammanfaller med sökandens sannolikggörande av det anspråk som ligger
till grund för talan i huvudsaken - d v s att bolagsstämmobeslutet varit
materiellt eller formellt felaktigt. Vidare synes det i många fall anses att
skada automatiskt blir för handen om stämmobeslutet varit olagligt.

Resonemanget om prognostisering och klandervärdhet kan
spjälkas upp enligt följande.

Sabotageåtgärden består i att verkställa stämmobeslutet. Svaranden
förutsätts komma att verkställa beslutet.
Sökanden visar sannolika skäl för att det klandrade beslutet är felaktigt
(stridande mot ABL eller bolagsordningen). Därmed betraktas verkställandet
som klandervärt och skadligt.

1-$������V�����är det enda HD-fallet angående inhibition av
bolagsstämmobeslut. I fallet klandrar minoriteten ett bolagsstämmobeslut
om försäljning av bolagets anläggningstillgångar. Det enda som sägs
beträffande sabotagerisken är att om beslutet verkställs, bolagets verksamhet
skulle få upphöra och bolaget självt träda i likvidation (skada för sökanden)
samt att beslutet fattats i strid mot ABL eller bolagsordningen (klandervärt
att verkställa). Hovrätten och HD bifaller inhibitionsyrkandet. Ingenstans
argumenteras kring huruvida verkställighet verkligen kommer att ske eller
ej, eller om det i så fall vore klandervärt.  Processubjekten synes ta det för
givet.

I +|96�������� gällde talan inhibition av stämmobeslut om
utgivande av konvertibla skuldebrev. Långivaren, som väntades konvertera
till aktier, påstods komma att ta kontroll över bolaget, vilket skulle
omintetgöra möjligheten för sökanden att dra nytta av en eventuell seger i
huvudsaken. Huvudsaken rörde en option att köpa aktierna i bolaget.
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Sökanden gjorde inga åberopanden beträffande risken för att svaranden
skulle verkställa beslutet. Tingsrätten ogillar yrkandet efter en
proportionalitetsavvägning. Även i överklagandet till hovrätten koncentreras
argumentationen till frågan om stämmobeslutet varit olagligt. Om
sabotagerisken sägs endast att ”Första steget i sådana illojala åtgärder har
redan vidtagits av motparterna”. Hovrätten yttrar ”…bolagen kan skäligen
befaras vidta åtgärder av sådan beskaffenhet som sökanden har angivit”.

+'�g��������gällde klander av ett bolagsstämmobeslut om
nyemission mot apport-egendom. Sökanden argumenterar inte, i likhet med i
de andra fallen, för att det skäligen kan befaras att svaranden verkligen
kommer att verkställa besluten, utan åberopar endast att stämmobeslutet är
olagligt, att verkställandet därav innebär skada för sökanden samt att en
framtida till kärandens fördel talande dom skulle bli värdelös. Svarandena
tar upp prognostiseringen i sina bestridandegrunder. De menar att
verkställigheten inte kan påverkas av svarandens handling eller
underlåtenhet eftersom beslutet påstås redan vara verkställt. Svaranden anför
att ”VPC har avslutat sitt arbete med att utfärda aktiebrev avseende de
nyemitterade aktierna och avhänt sig dessa aktiebrev. Eftersom ingen
handling eller underlåtenhet från Nobel Industriers sida kan påverka
verkställigheten av det beslut över vilket inhibition yrkats föreligger inte
grund för bifall till kärandens talan”. Sökandens yrkande ogillas till följd av
bristande säkerhet och domstolarna får inte anledning att diskutera
svarandens ovan återgivna argument.
69+�g��������� är det enda rättsfall i vilket parterna och i viss mån
domstolarna inte endast argumenterar kring beslutets laglighet etc, utan även
kring huruvida det kan befaras att stämmobeslutet verkligen kommer att
verkställas. Saken gällde ett påstått felaktigt fattat stämmobeslut om
nyemission av aktier. Yrkandet om säkerhetsåtgärd riktades inte mot bolaget
utan mot majoritetsaktieägaren och gick ut på att majoritetsaktieägaren, med
en klausul i 6KDUHKROGHU¶V�$JUHHPHQW�som grund, skulle förbjudas att
förvärva de nyemitterade aktierna. Sökanden menade att om de nyemitterade
aktierna föll i svarandens händer, det i förlängningen kunde bli aktuellt med
tvångsinlösen av sökandens minoritetspost. Talan i huvudsaken, som ännu
inte var anhängiggjord, påstods komma att gälla brott mot konsortialavtal
eller bolagsordningen samt fastställelse av att svaranden inte ägde rätt att
teckna vissa aktier i bolaget.

Sökanden argumenterade - förvisso inte i någon direkt
sammanhängande form - för att det NDQ�EHIDUDV�DWW�VWlPPREHVOXWHW�NDQ
NRPPD�DWW�YHUNVWlOODV�och att det därför kan bli aktuellt för svaranden att
försöka förvärva de aktuella aktierna. Det sökanden har att antagliggöra -
befarad sabotageåtgärd - gäller emellertid inte i detta fall att beslutet skall
komma att verkställas,�XWDQ�DWW�VYDUDQGHQ�VNDOO�NRPPD�DWW�I|UYlUYD�GH
Q\HPLWWHUDGH�DNWLHUQD. Detta förutsätter för all del att beslutet verkställs av
bolaget. I argumentationen för att svaranden kan komma att förvärva de
ifrågavarande aktierna inkluderas således ett påstående om att svaranden -
majoritetsaktieägaren - kan befaras NRPPD�DWW�SnYHUND�ERODJHW�DWW�YHUNVWlOOD
EHVOXWHW. I sin slutkläm anför sökanden: ”Mot bakgrund av Kinneviks
tidigare handlande kan det skäligen befaras att Kinnevik omedelbart
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kommer att söka genomföra den, enligt Kinneviks uppfattning beslutade
emissionen.” Det är intressant att sökanden LQWH�SnVWnU att ”det skäligen kan
befaras att svaranden kommer att förvärva de nyemitterade aktierna” då det
är detta som yrkandet avser att förbjuda.

Vidare torde sökanden med ”Kinneviks tidigare handlande”
avse såväl vissa i direkt anslutning till stämmobeslutet föranstaltande
åtgärder för verkställighet, såsom svarandens påstått dåliga karaktär. Således
en tillämpning av de ovan anförda exemplen på sökandens möjliga
argumentationsformer. Hovrätten fann att det inte skäligen kunde befaras att
sökandens rätt skulle kränkas genom svarandens åtgärder.

�������� 6YDUDQGHQV�DUJXPHQWDWLRQ

Parterna argumenterar sällan eller aldrig för respektive emot att de för
klander utsatta besluten verkligen kommer att verkställas. Frågan kan ställas
om det DOGULJ�lönar sig för svaranden att övertyga rätten om att beslutet inte
kommer att verkställas, för att undvika inhibition, eller om det någon gång
kan löna sig att slippa inhibitionen. (QGD�DQOHGQLQJHQ�WLOO�DWW�VYDUDQGHQ
VNXOOH�YLOMD�XQGYLND�LQKLELWLRQ�WRUGH�YDUD�DWW�PDQ�WURWV�DOOW�KDU�I|U�DYVLNW�DWW
YHUNVWlOOD�EHVOXWHW� Om svaranden är skrupellös eller tycker att motpartens
talan är obefogad och ämnar verkställa beslutet trots klandertalan kan det
förstås löna sig att förneka att verkställighet skall ske innan huvudsaken
avgjorts (bemötandet av svarandens argument mot inhibition torde dock bli:
”Om ni inte skall verkställa beslutet skulle det ju heller inget göra att det
inhiberas i väntan på dom i huvudsaken.”).

Av resonemanget följer, att RP svaranden väljer att
argumentera mot inhibition, han bör rikta sina invändningar mot sökandens
påstående att sabotageåtgärden - verkställandet - är klandervärd och skadlig,
d v s mot att det klandrade beslutet är felaktigt. Denna argumentation
sammanfaller med svarandens invändningar mot att sökanden har sannolika
skäl för sitt huvudsakliga anspråk.

�������� 9DUI|U�YHUNVWlOOD�HWW�NODQGUDW�EHVOXW"

Varför skulle svaranden vara så angelägen att verkställa ett beslut som kan
förmodas bli ogiltigförklarat i en senare prövning av klandertalan?
Verkställigheten av beslutet kan vara P\FNHW�O|QVDP�I|U�VYDUDQGHERODJHW - t
ex en riktad nyemission till överkurs. Om verkställigheten LQWH�JnU�DWW�ULYD
XSS på ett senare stadium kan det tänkas att svaranden misstänker att
käranden inte fullföljer talan i huvudsaken om inhibition inte meddelas,
eftersom det i praktiken vore lönlöst. Även om svaranden tror att sökanden
kommer att fullfölja sin klandertalan kan det vara dyrare att underlåta
verkställighet än att ta en klanderprocess i ett senare skede. Även om
verkställigheten av beslutet är lönsam för bolaget, torde detta inte förta
klandervärdheten i verkställandet. Om beslutet är materiellt eller formellt
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felaktigt är det alltid klandervärt att verkställa det (om det inte rör sig om ett
icke-nullitetsfall då det endast är klandervärt att verkställa det innan
preskriptionsfristen gått till ända). Det kan tänkas att styrelsens ledamöter
gör sig skyldiga till trolöshet mot huvudman om de underlåter att verkställa
ett stämmobeslut. Det är emellertid inte brottsligt att underlåta verkställande
om stämmobeslutet är felaktigt fattat. Företagsledningen skall kontrollera att
stämmans beslut är rättsenliga och inte kränker aktieägarnas rätt.59

Klandertalan kan emellertid förbytas i en skadeståndstalan mot
bolaget, t ex för att minoritetens aktier minskat i värde till följd av
nyemissionsbeslutet. Även om skade-ståndstalan vinner bifall kan vinsten
med att verkställa beslutet vara större än förlusten i skadeståndsmålet.
Bedömningen och därmed prioriteringen kan vara svårare för svaranden om
beslutet medfört t ex omkastning av maktförhållandena eller en för
minoriteten negativ förändring av bolagsordningen. Besluten kan även gälla
exempelvis förändring av bolagsordningen, tillsättande av med majoriteten
lojal styrelse eller beviljande av ansvarsfrihet för styrelse. I dessa fall kan det
vara svårare att jämföra vinsten i att verkställa beslutet med förlusten i ett
förlorat skadestånds- eller klandermål. 

Det kan alltså vara billigare att få en skadeståndsdom mot sig
än att inte verkställa det omtvistade beslutet. Om emellertid
skadeståndstalan inte riktas mot bolaget utan mot enskilda aktieägare eller
styrelseledamöter är det inte osannolikt att svarandens beteende blir ett
annat. Om så kan antas bli fallet kanske inte svaranden är lika angelägen att
verkställa beslutet.
  

�������� 6|NDQGHQV�DUJXPHQWDWLRQ

Vad kan det då bero på att sökanden sällan eller aldrig argumenterar för att
det klandrade stämmobeslutet verkligen kommer att verkställas? Det kan
tänkas att sökanden är medveten om att motparten lika sällan argumenterar
mot att verkställandet kommer att äga rum och att domstolarna vanligtvis
utgår från att om det finns ett stämmobeslut, det kommer att verkställas.
Enligt vad som framkommit ovan är det svårt för sökanden att peka på
någon konkret omständighet som skulle antagliggöra att verkställandet
kommer att äga rum. Sökanden kan åberopa att svaranden är notoriskt
svekfull, vilket dock inte är någon konkret omständighet. Sökanden kan
förstås åberopa att svaranden redan påbörjat verkställandet genom att vidta
diverse åtgärder, såsom att anmäla beslutet till PRV, låta utfärda aktiebrev
eller konvertibla skuldebrev, eller att förbereda en nyvald styrelse på dess
arbetsuppgifter. Denna argumentation framstår som den mest framgångsrika.

Vidare kan sökanden hävda att ”Det kommer att bli för dyrt för
svaranden att inte verkställa beslutet”. Detta argument får emellertid
betraktas som självdestruktivt, emedan rätten kan antas beakta argumentet
till sökandens nackdel vid en proportionalitets-avvägning.

                                                
59 Nial, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 117.
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Sökanden kan anföra att svaranden före, under och efter
stämman vidtagit diverse åtgärder och påtryckningar för att beslutet inte
skall fattas respektive verkställas samt att dessa påtryckningar inte rönt
någon framgång.

������ 6DERWDJHULVN�YLG�\UNDQGH�RP�U|VWI|UEXG

�������� $OOPlQW

Då fråga är om yrkande om temporärt röstförbud för vissa aktier tills vidare
eller vid viss stämma är upprinnelsen till detta vanligen en tvist angående
bättre rätt till de ifrågavarande aktierna. En annan situation är då sökanden
befarar att svaranden kommer att manipulera öppnandet av stämman och
fastställandet av röstlängden, med negativa följder för sökanden. Sökandens
huvudtalan utgörs här vanligen av en förbudstalan. Tidigare manipulation av
detta slag kan även utgöra en del av sökandens argumentation i
prognostiseringsdelen då röstförbud yrkas för tvistiga aktier.
    Vi kan systematisera sabotageriskbedömningen då fråga är om yrkande
om temporärt röstförbud för vissa aktier.

1) Svarandens röstande vid aktuell stämma/stämmor utgör själva
sabotageåtgärden. Om fråga är om befarad manipulation är det denna i
kombination med den därpå följande  röstningen som utgör
sabotageåtgärden. Sökandens skada består i de negativa effekter svarandens
röstande får.
2) Röstandet anses klandervärt om rösträtten åtkoms genom
manipulation eller om de tvistiga aktierna sannolikt tillhör sökanden.60

3) Sökanden presenterar indicier på att svaranden verkligen
kommer att rösta på för sökanden skadligt sätt. Detta är lättare då fråga är
om tvistig aktiepost än vid manipulation av stämma.

�������� 6|NDQGHQV�VNDGD

Frågan kan ställas om det blotta faktum att svaranden röstar för aktierna, och
således träder sökandens sannolika rätt att rösta för när, i sig kan anses
konstituera skada för sökanden, eller om det krävs att det beslut som fattas
med hjälp av svarandens röster för de omstridda aktierna är materiellt sett
skadligt för sökanden. I inhibitionsfallen tycks det räcka med att sökanden
kan visa att beslutet är materiellt eller formellt felaktigt för att skada skall

                                                
60 Enligt min mening är det motiverat med en viss reservation när
det gäller bedömning av klandervärdhet i att rösta för aktier som är föremål
för tvist om bättre rätt. Se angående detta resonemang nedan s 41.
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anses vara för handen. Skadan (och klandervärdheten) är i dessa fall
immanent i beslutets felaktighet.

Parterna i ett av de undersökta fallen påstår att det inte är
möjligt att överhuvudtaget meddela röstförbud för aktier, eftersom det är
omöjligt att skilja aktie och rösträtt åt. De som argumenterar i dessa banor
hävdar att det enda fall vid vilket lagstiftaren medgivet att en aktie
passiviseras är då talan om hembudsklausuls giltighet är anhängiggjord och
att det härav H�FRQWUDULR�följer att det aldrig annars är möjligt.61

Det är min uppfattning att det är möjligt att meddela temporärt
röstförbud genom RB 15:3, men att denna möjlighet bör utnyttjas med viss
försiktighet till följd av ”farligheten” i att beröva en aktie den därtill knutna
rösträtten.62 Det kan enligt mitt förmenande krävas att sökanden
argumenterar allmänt kring hur han kan komma att skadas av svarandens
röstande. Det är emellertid sällan möjligt att i förväg peka ut en YLVV skada.
Det finns många för sökanden skadliga beslut som kan fattas med den
felaktigt åtkomna rösträtten. Det förekommer också att sökanden pekar på
själva skadligheten i de beslut svaranden kan befaras fatta med den felaktigt
åtkomna rösträtten som grund. I dessa fall är det ett visst beslut som är
aktuellt och sökanden kan argumentera mer konkret i skadefrågan. I de fall
yrkandet om röstförbud gäller ett befarat manipulerande med
röstförutsättningarna betraktas vanligen redan olagligheten i förfarandet som
skadebringande, på samma sätt som verkställandet av ett sannolikt felaktigt
stämmobeslut anses skadebringande.

�������� .ODQGHUYlUGKHW

Hur skall problemet om huruvida det är klandervärt av svaranden att rösta
för de omstridda aktierna lösas? I inhibitionsfallen anses det klandervärt att
verkställa ett beslut, endast på den grund att sökanden visat att beslutet
sannolikt var felaktigt. I röstförbudsfallen är det inte alltid klandervärt av
svaranden att rösta för de omstridda aktierna även om sökanden visat
sannolika skäl för sin talan om bättre rätt till aktierna i fråga. I
inhibitionsfallen är det fråga om en viss uppskjutning (som svaranden ibland
kan anse tillräckligt skadlig för att ändå verkställa beslutet) av ett besluts
verkställande. I röstförbudsfallen kan det däremot hända att
maktförhållandena svänger fullständigt om svaranden inte röstar för de
aktuella aktierna. Vidare kan vissa beslut vara nödvändiga att fatta för
bolagets fortlevnad, varvid det LQ�FDVX�kan diskuteras om det vore
klandervärt eller ej att rösta för aktierna i fråga för att kunna fatta beslutet.

Jag anser att det inte alltid är klandervärt av svaranden att rösta
för de omstridda aktierna, trots att frågan om vem de tillhör är anhängig vid
domstol. Bolagsstämmobeslut kan vara nödvändigt i någon viss fråga och
inte tåla uppskov. Att i dessa fall kräva att svaranden helt avstår att rösta är
knappast skäligt.
                                                
61 Se ABL 3:3, 5 st samt Stockholms tingsrätt T6-470-86.
62 Se angående detta resonemang SOU 1997:22 s 208.
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Vi måste skilja mellan två olika scenarion. I ett av dessa är en
aktieposts tillhörighet tvistig och frågan har, eller kommer att, underkastas
rättslig prövning. Som ett led i detta yrkar sökanden temporärt röstförbud.
Det är i dessa fall svårare för sökanden att visa klandervärdheten i
svarandens röstande för aktierna än i det andra fallet. I det andra fallet rör
det sig nämligen om att sökanden befarar att svaranden kommer att tillvälla
sig rösträtten genom ett förslaget förfarande vid själva stämman, oavsett om
det finns någon aktiepost vars tillhörighet är tvistig eller ej. Om sökanden
förmått antagliggöra att svaranden kommer att uppträda på detta förslagna
sätt samt om han förmått sannolikgöra sin huvudtalan, som vanligen består i
en förbudstalan, torde det, på samma sätt som vad beträffar skada, vara lätt
att visa att beteendet också är klandervärt. Det svåra ligger i att övertyga
rätten om att svaranden verkligen kommer att uppträda på påstått sätt, vilket
hänför sig till prognostiseringsdelen.

�������� 3URJQRVWLVHULQJ

Liksom i inhibitionsfallen måste käranden argumentera för, och svaranden
emot, att ett visst förhållande kommer att inträffa, nämligen att svaranden
kommer att rösta för vissa omstridda aktier eller att agera på visst sätt vid en
kommande stämma. I inhibitionsfallen är detta inte svårt för sökanden, utan
det presumeras närmast att fattade beslut skulle komma att verkställas. I
röstförbudsfrågan tycks det krävas att sökanden argumenterar för att
svaranden verkligen kommer att utnyttja den eventuellt felaktigt åtkomna
rösträtten på en framtida stämma.

Vad gäller de fall vari äganderätten till en aktiepost är tvistig
torde den svåra delen av sökandens argumentation bestå i att visa att
svarandens röstande är klandervärt.63  Jag tolkar de undersökta falen så, att
om sökanden lyckas visa klandervärdhet, det också presumeras föreligga
ULVN�för att sabotageåtgärden kommer att vidtas. Det argumenteras föga kring
om svaranden verkligen NRPPHU att rösta på angivet sätt. Härvidlag liknar
förfarandet det i inhibitionsfallen.

Om det rör sig om ett manipulationsfall blir argumentationen
hänförlig mer till prognostiseringen än till frågan huruvida beslutet kommer
att innebära skada eller om det är klandervärt. I linje med verkställandet av
beslutet i inhibitionsfallen betraktas här själva röstandet automatiskt som
skadligt och klandervärt. Detta är naturligt. I dessa fall utgör beslutet ett
sådant beslut, som kan komma att utgöra föremål för klandertalan i större
utsträckning än vad som är fallet då det handlar om äganderätten till aktier. I
det förra fallet kan besluten omedelbart klandras på grund av formellt
                                                
63 Ovan drog jag slutsatsen att det inte alltid är klandervärt att rösta för
omstridda aktier. Vissa beslut kan behöva fattas omedelbart för bolagets
överlevnad. Den eventuella klandervärdheten ligger i att rösta för aktier som
sannolikt tillhör motparten WURWV�att�ett sådant brådskande beslut inte behöver
fattas. Jag konstaterade ovan att det inte är lätt för sökanden att precisera den
skada som kan bli följden av motpartens klandervärda röstande.



41

felaktig beslutsgång. Om ett beslut, som fattats med hjälp av aktier vartill
äganderätten är tvistig klandras, blir denna sak avhängig utgången i
äganderättsfrågan.

Vilka argument anför sökandena för att övertyga rätten om att
de påstått skadebringande och klandervärda besluten verkligen kommer att
fattas? I såväl de fall huvudsaken rör en omtvistad aktiepost, som i
manipulationsfallen åberopar sökanden vanligen att svaranden allmänt sett
är skurkaktig och att vederbörande tidigare försökt kränka sökandens rätt i
olika avseenden. Exempel är att svaranden tidigare tillvällt sig rösträtt
genom att manipulera öppnandet av stämman, tillsättandet av ordförande,
upprättandet av röstlängd eller fastställandet av dagordning. Sökanden
påstår även att svaranden systematiskt saboterar klandermål genom att
genast utlysa ny stämma och där fatta nytt beslut med samma innehåll som
det klandrade beslutet. Vidare anförs att sökanden vunnit flertalet mål av
liknande typ mot svaranden vid tidigare tillfällen.

Det förekommer viss ytterligare konkretisering av
sabotagerisken. Sökanden pekar på att svaranden vid tidigare stämmor eller
styrelsemöten fattat principbeslut om att rösta på visst befarat för sökanden
skadligt sätt. Sökanden åberopar att svaranden vidtagit föranstaltande
åtgärder för att kunna verkställa det befarade beslutet. Det kan diskuteras om
sökandens åberopande av att svaranden plundrar bolaget eller vansköter det
på annat sätt skall hänföras till kategorin allmänna trovärdighetssänkande
sådana eller till de mer konkreta. Klart är att den typen av påståenden
förekommer.

�������� 6YDUDQGHQV�DUJXPHQWDWLRQ

Svaranden presenterar invändningar riktade mot skadan och
klandervärdheten i det av sökanden befarade röstandet, samt i vissa fall
invändningar hänförliga till prognostiseringen. Samma fråga inställer sig
härvid, som i inhibitionsfallet: vad vinner egentligen svaranden på att
argumentera mot sökandens påstående att han kommer att rösta på visst sätt,
såvida han inte verkligen har för avsikt att rösta för de omtvistade aktierna?
Frågan hänför sig till den del av argumentationen som gäller
prognostiseringen av svarandens beteende. I inhibitionsfallen argumenteras
det inte härvidlag. Inte heller i röstförbudsfallen förnekar svaranden att han
kommer att rösta för de tvistiga aktierna. Han riktar istället sin
argumentation mot den påstådda skadligheten eller klandervärdheten i
röstandet. Om röstförbudsyrkandet är grundat på befarad manipulation
förekommer det att svaranden argumenterar mot att denna kommer att äga
rum eller att den har ägt rum tidigare. Det lönar sig naturligtvis inte att
argumentera mot att ett sådant manipulativt beteende skulle vara oskadligt
eller klanderfritt.
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���� 3URSRUWLRQDOLWHWVDYYlJQLQJHQ

������ ,QOHGQLQJ

I praxis, doktrin och i förarbeten, men inte utryckligen i lagtexten, har
domstolarna tillerkänts en möjlighet att företa en s k
proportionalitetsavvägning vid avgörande av huruvida säkerhetsåtgärd skall
meddelas enligt RB 15:3. Avvägningen går ut på att sökandens intresse av
att åtgärden meddelas vägs mot svarandens intresse av att så inte blir fallet.
För att åtgärden skall meddelas måste sökanden vid avvägningen ha
presenterat starka skäl för sin sak. En av anledningarna till att
proportionalitetsavvägningen anses kunna förekomma, är att stadgandet är
fakultativt, vilket kommer till uttryck i att domstolarna ”får” förordna om
lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt.64

Proportionalitetsavvägningen kom till explicit uttryck i det
aktuella stadgandets äldre lydelse. Denna del av stadgandet slopades då RB
15:3 erhöll sin nuvarande lydelse. Det äldre lagrummets andra punkt
stadgade att ”Föreläggande eller förordnande, som nu sagts, må ock
meddelas om det L�DQQDW�IDOO är I|U�SDUWHQ�DY�V\QQHUOLJ�YLNW�RFK�GHW�HM�OlQGHU
PRWSDUWHQ�WLOO�YlVHQWOLJW�I|UInQJ”. Detta betydde enligt förarbetena att en
avvägning mellan parternas olika intressen skulle företas.65  ”i annat fall”, i
citatet, syftar tillbaka på att det enligt stadgandets första punkt kunde
meddelas säkerhetsåtgärd om risk förelåg för att domens verkställighet
äventyrades genom svarandens ”åtgörande”, d v s om sabotagerisk förelåg.
Enligt den citerade andra punkten kunde säkerhetsåtgärd meddelas även om
sådan sabotagerisk LQWH förelåg (om säkerhetsåtgärden alltså inte behövdes
för att trygga framtida verkställighet), men det var av synnerlig vikt för
sökanden att komma till sin rätt under processen.66  Det var alltså i dessa
senare fall proportionalitetsavvägningen aktualiserades.

Departementschefen uttrycker i propositionen, som föregick
ändringen av stadgandet, att förutsättningarna för att en säkerhetsåtgärd skall
kunna meddelas syntes alltför restriktiva. Ändringen avser alltså att
möjliggöra en mer frekvent tillämpning av lagrummet. ”Förutsättningarna
för att ett föreläggande eller annat förordnande skall meddelas i fall som
avses i andra meningen [gamla lydelsen] synes också alltför restriktiva”.67

                                                
64�����(NHO|I, Rättegång III, s 18; *XOOQlV�P�IO, Rättegångsbalken I, s 15:3
samt :HVWEHUJ,  SvJT 1990 s. 174.
65 SOU 1938:43 s 203. Min kursivering.
66 SOU 1938:43 s 202 tredje stycket. ”Även i sådana fall, då
svarandens åtgöranden icke hindra eller försvåra domens verkställande eller
kunna sägas väsentligt förringa dess värde för parten, böra under vissa
förutsättningar provisoriska åtgärder kunna beslutas av rätten.”.
67     Prop 1980/81:84 s 230.  Min hakparentes.
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Det sägs vidare att ”Bestämmelsen avses medge inte endast att
verkställigheten av en blivande dom eller annan exekutionstitel säkerställs
utan också att V|NDQGHQ�JHQDVW�VNDOO�NXQQD�NRPPD�L�nWQMXWDQGH�DY�VLQ�UlWW.
Med hänsyn härtill har någon motsvarighet till den nuvarande andra
meningen i paragrafen inte tagits upp i förslaget. Jag uppfattar det hela så att
det äldre stadgandets andra punkt vidgade möjligheten att meddela
säkerhetsåtgärd. Det gjorde tydligen inte departementschefen eftersom han
tar bort punkten L�DYVLNW�DWW�GlUPHG�XWYLGJD�P|MOLJKHWHQ�DWW�In�WLOO�VWnQG
nWJlUG. Menade han måhända att det faktum att
proportionalitetsavvägningen kom till explicit uttryck i lagtexten medförde
en så stor inskränkning, att tillämpningsområdet skulle vidgas om andra
meningen helt togs bort? Om så vore fallet, varför inte helt enkelt slopa
”leder motparten till väsentligt förfång” och behålla första ledet i andra
meningen? ”'HW�lU�lYHQ�XWDQ�HQ�VlUVNLOG�I|UHVNULIW�W\GOLJW�DWW�HWW
SURYLVRULVNW�RUGQDQGH�DY�UlWWVI|UKnOODQGHW�PHOODQ�SDUWHUQD�LQQDQ�VDNHQ�KDU
SU|YDWV�DY�GRPVWROHQ�HOOHU�L�DQQDQ�RUGQLQJ��LQWH�E|U�VNH�XWDQ�VWDUND�VNlO�
3DUWHUQDV�PRWVWULGLJD�LQWUHVVHQ�E|U�L�VnGDQW�IDOO�YlJDV�PRW�YDUDQGUD”. Av
citatet framgår, att den inskränkande proportionalitetsavvägningen behölls -
men inte i lagtexten.

Detta betyder sammanfattningsvis, att det gamla stadgandets
andra punkt inlemmas i det nya stadgandet, vars ordalydelse dock ej ger vid
handen att så är fallet. Utrymmet för en proportionalitetsavvägning i dessa
fall finns kvar, men har minskat i förhållande till det gamla stadgandet. En
sådan tolkning kräver dock en analys av ”lagstiftarens vilja”, sådan den tar
sig uttryck i motiven. Numera kommer avvägningen alltså inte till uttryck i
lagtexten, utan endast i propositionen. Frågan är om svaranden (som ju skall
skyddas av avvägningen) gynnas av den osäkerhet det innebär att
avvägningen nu endast kommer till uttryck i motiven och inte i lagtexten.
Sökanden, vars möjlighet att få till stånd säkerhetsåtgärd avsågs bli
utvidgad, gynnas knappast av denna osäkerhet.

Proportionalitetsavvägningen vinner stöd även i praxis. HD
har i 1-$������V�����uttalat att proportionalitetsavvägning kan förekomma.
HD skriver följande.

”Trots avsaknad av uttryckligt lagstöd får det anses att en domstol, även om
om de angivna kraven [sannolika skäl och sabotagerisk] är uppfyllda, kan
avslå ett yrkande om interimistiskt vitesförbud med hänvisning till att
förbudet skulle få oproportionerliga skadeverkningar i förhållande till de
skäl som talar för ett förordnande om förbud (jrf NJA 1993 s 182).  Det är
emellertid tydligt att en sådan proportionalitetsavvägning inte kan ges sådant
utrymme att man riskerar att komma i konflikt med de allmänna ändamål
som de nya reglerna om vitesförbud avser att främja, nämligen att ge
rättighetshavarna möjlighet att snabbt få slut på ett pågående intrång. -X
VWDUNDUH�VNlO�VRP�WDODU�I|U�DWW�HWW�LQWUnQJ�I|UHNRPPHU�WLOO�I|UInQJ�I|U
NlUDQGHQ��GHVWR�PLQGUH�EOLU�XWU\PPHW�I|U�HQ�SURSRUWLRQDOLWHWVDYYlJQLQJ��lU
VnOXQGD�NlUDQGHQV�VDN�XSSHQEDU�E|U�HWW�I|UEXG�PHGGHODV�RFK�GHWVDPPD�E|U
QRUPDOW�JlOOD�RP�NODUW�|YHUYlJDQGH�VNlO�WDODU�I|U�KDQV�VDN��PHGDQ�PDQ�L
|YULJW���DOOWHIWHU�RPVWlQGLJKHWHUQD���InU�YlJD�SDUWHUQDV�PRWVWULGLJD
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LQWUHVVHQ�PRW�YDUDQGUD. Vid denna avvägning skall beaktas,  att svaranden
genom säkerheten i pincip garanteras ersättning för uppkommen skada i det
fall intrång befinnes inte ha förelegat”.68

Det kan tyckas att HD genom sitt uttalande utsträcker möjligheten för
domstolen att vidta proportionalitetsavvägning, i förhållande till vad som
gäller enligt propositionen. Det torde emellertid tvärtom vara så att HD
genom sitt uttalande inskränker utrymmet för en proportionalitetsavvägning
– åtminstone i immaterialrättsliga sammanhang. Avsikten med att införa
53a§ i upphovsrättslagen var att effektivisera skyddet för
immaterialrättshavare mot intrång.69 HD fastslår att
proportionalitetsavvägningen – som förvisso får förekomma – inte skall få
inskränka skyddet för den som sannolikt är utsatt för intrång. Det faktum att
för immaterialrätten särpräglade intressen gör sig gällande ger vidare
slutsatsen att rättsfallets värde begränsas till immaterialrättsliga
förhållanden. Resonemanget kan knappast  utsträckas till att omfatta även de
bolagsrättsliga fall som undersöks i denna uppsats.

Domstolen ändrar vid en proportionalitetsavvägning de
faktiska beviskraven för sökanden. Det räcker inte att sökanden VDQQROLNJ|U
sitt anspråk samt DQWDJOLJJ|U�sabotagerisken. Om sökanden når upp till
dessa beviskrav kan vederbörande ändå vara tvungen att presentera
ytterligare skäl för sin sak, under förutsättning att domstolen överhuvudtaget
upplyser om detta förhållande och sökanden inte överraskas av de
förändrade förutsättningarna. I annat fall får sökanden veta vad han hade
bort göra först då han läser beslutsskälen. Ett besvär över beslutet medför
extra tidsutdräkt i ett sammanhang där just bristen på tid är ett centralt
problem.

Svaranden gör under alla omständigheter rätt i att i sitt
bestridande av yrkandet om säkerhetsåtgärd alltid peka på vilka ohemula
konsekvenser åtgärden skulle få för honom. Sökanden å sin sida riskerar
genom att anföra en mängd skäl att uppmärksamma svaranden på att en
proportionalitetsavvägning kan komma till stånd. Eftersom de flesta
säkerhetsåtgärder söks och beviljas interimistiskt - utan motpartens hörande
- utgör detta inte något problem, utan sökanden bör anföra alla starka skäl
han kan komma att tänka på, under förutsättning  naturligtvis, att de är
hållbara och relevanta.

������ 3URSRUWLRQDOLWHWVDYYlJQLQJ�YLG�\UNDQGH�RP�U|VWI|UEXG
HOOHU�LQKLELWLRQ

�������� $OOPlQW

                                                
68 Se rättsfallet s 633f. Min kursivering och hakparentes.
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I de flesta fall kommer sökanden till sin rätt mellan det att säkerhetsåtgärden
meddelats och att domen avkunnats, utan att målet därför avgörs för gott.
Detta är förhållandet även i de här aktuella fallen. Avvägningen tar sikte
både på dessa fall och (särskilt) på de ”svårare” fall där huvudsaken faktiskt
avgörs för gott genom åtgärden.

Om huvudsaken gäller inhibition av ett stämmobeslut om en
för minoriteten oförmånlig nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev
är frågan, om det kan sägas att sökanden därigenom genast kommer i
åtnjutande av sin rätt. Den rätt varom klandertalan förs är rätten att få
stämmobeslutet upphävt eller ersatt med ett annat. Verkställighetsförbudet
skulle kunna anses innebära att svarandens anspråk genast tillgodoses. Som
vi har sett tidigare kan inhibitionen i vissa fall t o m innebära att sökanden
indirekt kommer till sin rätt, eftersom nyemissionen kan förfalla genom
åtgärden.

I de fall yrkandet gäller ett röstförbud är det oftast en tvistig
aktiepost som ligger till grund för talan i huvudsaken. Rättsförhållandet
mellan parterna ordnas i dessa fall provisoriskt om motparten genom
förbudet tvingas avstå från att rösta för aktieposten. Detta förhållande kan
permanentas om sökanden, genom de aktuella aktiernas passivisering och
omkastandet av majoritetsförhållandet i bolaget, tar makten i bolaget. Om
endast svaranden frånkänns rösträtten, men denna inte samtidigt tillerkänns
sökanden kan det ändå anses att sökanden genast kommer till sin rätt om
majoritetsförhållandena i bolaget omkastas genom röstförbudet. Om talan i
huvudsaken utgörs av en förbudstalan på grund av en befarad manipulation
av stämma, torde sökanden komma till sin rätt genom röstförbudet och
saken därmed avgöras genom säkerhetsåtgärden.

�������� +XU�JnU�SURSRUWLRQDOLWHWVDYYlJQLQJHQ�WLOO"

Även frågan om hur avvägningen skall gå till är svårbesvarad. Det är
sällsynt att domstolarna närmare redovisar vilka skäl som beaktats eller hur
dessa har vägts mot varandra. Kanske beror det på att det ofta är omöjligt att
jämföra olika skäl eller att vikta dem. Hur gör man t ex en avvägning mellan
sökandens intresse av att inte förlora kontrollen över ett bolag som tillhört
familjen i generationer men som är i det närmaste värdelöst och svarandens,
som också är aktieägare, intresse av att ge bolaget en kompetent och
vinstgenererande styrelse. Kan immateriella värden av affektionskaraktär
tillmätas vikt i en avvägning av ifrågavarande slag?

Det kan tyckas att proportionalitetsavvägningen skall göras så
att åtgärden får meddelas så snart vågen väger över till sökandens förmån, d
v s så snart sökanden lider mer skada av att åtgärden inte meddelas än vad
svaranden lider av att den meddelas. Frågan är om inte kravet på starka skäl
implicerar att avvägningen skall luta över betydligt mer åt sökandens håll än
endast litet grand för att åtgärden skall beviljas.

                                                                                                                           
69 Prop 1993/94:122 s 42.
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Det kan diskuteras om proportionalitetsavvägningen kan
användas så att domstolen tillser att det ingrepp som säkerhetsåtgärden,
vilken förvisso tillåts, medför inte blir för stort. Säkerhetsåtgärden skulle
alltså meddelas, men med viss begränsning. Att begränsa en säkerhetsåtgärd
i en tvist av aktuellt slag torde medföra svårigheter. Yrkandet medger
vanligen inte någon delning.70  Det är snarare fråga om en antingen eller-
situation.

�������� 6WDUND�VNlO

Det finns anledning att reflektera över vad som avses med ”starka skäl”.
Vilka skäl kan tillsammans konstituera ”starka skäl” och tala för att
säkerhetsåtgärd?71 Ju lättare sökanden har haft att sannolikgöra sitt anspråk,
desto mindre starka måste sökandens skäl vara. Detta kan anses gälla
allmänt och särskilt i immaterialrättsliga sammanhang, enligt ovan
diskuterat rättsfall.

 Kanske kan det faktum att den ena parten är ett rikt och
mäktigt bolag och den andra parten är fattig och maktlös få betydelse vid
avvägningen. I detta avseende kan styrkeförhållandena tala både för och
emot säkerhetsåtgärd. Det kan finnas rättspolitiska skäl att skydda en
svagare part, men också skäl att inte låta ett betydelselöst anspråk orsaka
omfattande skador.

Hur lätt det är att återställa det genom säkerhetsåtgärden
rubbade förhållandet, efter att dom i huvudsaken har meddelats, torde spela
en väsentlig roll. En viktig och svårbedömd faktor är naturligtvis storleken
på svarandens skada. Ju större förväntad skada desto svårare för sökanden
att få säkerhetsåtgärd beviljad. Skada kan uppstå genom att sökanden tillåts
komma till sin rätt under själva processen eller att huvudsaken avgörs
genom åtgärden.

Oavsett om bolaget är part i huvudmålet eller inte kan
beaktande av dess intressen utgöra starka skäl.  Bolagets intresse av att ha
disponibla medel kan stå mot sökandens intresse av att kvarstadsbelägga
bolagsmedel för att trygga en kommande dom på skadestånd enligt ABL 15
kap. Svarandebolagets intresse av att erhålla det för undvikande av
likvidation nödvändiga kapitaltillskottet kan stå mot sökandens intresse av
att förhindra en nyemission som kastar om maktförhållandena i bolaget.
Bolagets intresse av att ha ett fungerande verkställande organ kan stå mot
sökandens intresse av att få ett påstått felaktigt stämmobeslut om styrelsens
sammansättning inhiberat.

                                                
70 Se angående detta resonemang *XOOQlV�P�IO, Rättegångsbalken
I, s 15:10 samt :HVWEHUJ, JT 1989-90 s 584.
71 Förarbetsuttalandena ger vid handen att det är sökanden som
skall anföra starka skäl för att säkerhetsåtgärden skall meddelas. Detta torde
inte hindra att även svaranden anför sådana skäl - mot säkerhetsåtgärden. De
senare minskar värdet på sökandens skäl I|U�åtgärden.
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Vilka starka skäl kan då aktieägarparterna anföra? Även om
beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev leder till en
minskning av minoritetens aktievärde kan skadan för majoriteten av att
beslutet inte verkställs vara större. Överhuvudtaget tycks de skäl V|NDQGHQ
kan anföra då fråga är om inhibition, bestå i att om inhibition inte meddelas,
beslutet oåterkalleligen verkställs. Det oåterkalleliga verkställandet kan
naturligtvis sänka värdet på sökandens aktier eller tillskynda honom annan
omedelbar skada, men också kasta om maktförhållandena i bolaget, med
mer medelbar skada som följd. Samma typ av skäl kan anföras vad beträffar
röstförbud.  Om sökanden inte får rösta för sina aktier, kan det naturligtvis
skada honom genom att han inte kan bevaka sina intressen, vad gäller
styrelseval, ansvarsfrihet, uppköp, försäljningar etc. Svaranden kan ha olika
starka skäl beroende på vilket beslut som förhindras genom röstförbudet.
Klart är att frågan om vilka argument som skall anses relevanta, och hur de
skall viktas, får ges ett synnerligen in casu-betonat svar.

�������� 6NDOO�WUHGMHPDQVLQWUHVVHQ�EHDNWDV"

Skall olika tredjemansintressen tagas med i avvägningen? Mot detta talar att
sökanden inte behöver ställa säkerhet till förmån för de tredjemän som
eventuellt kan lida skada av säkerhetsåtgärdens meddelande.72

Tredjemansskada anses som KXYXGUHJHO överhuvud-taget inte ersättningsgill
i svensk rätt.73 I förevarande sammanhang kan dock käranden bli
skadeståndsskyldig gentemot en tredjeman, som lidit skada till följd av en
till en ogillad huvudtalan knuten säkerhetsåtgärd.74  Sökanden anser säkert
inte att den här typen av intressen skall få påverka hans möjlighet att trygga
sin rätt gentemot svaranden och kan tänkas hävda att tredjeman kan bevaka
sina intressen genom att intervenera i processen.  I en tvist mellan två
aktieägargrupper bör bolagets, såsom varande tredjeman, intressen få
beaktas i en proportionalitetsavvägning. Bolagets intressen ligger här nära
parternas intressen.

Andra tredjemän vars rätt kan påverkas av att säkerhetsåtgärd
meddelas mot svaranden är t ex anställda i bolaget, fordringsägare och andra
bolagsintressenter. Någon som förvärvat en aktie, vilken drabbas av
passivisering till följd av att det stämmobeslut om emission som låg till
grund för aktiens utgivande klandras kan lida skada. Detsamma gäller den
som förvärvat en aktie mot vars överlåtare anspråk om lösningsrätt
framställs. Det kan synas motiverat att beakta vissa intressen av detta slag,
exempelvis i fall där handeln på aktiemarknaden påverkas kraftigt av ett
inhibitionsbeslut, vars värde är förhållandevis lågt för sökanden. Men var

                                                
72 Se SOU 1973:22 s 460 samt 9LQJH, Kvarstad i civila mål, s 36.
73 Att så är fallet skulle i och för sig även anföras som ett
argument för att just dessa intressen skall tillmätas vikt vid en eventuell
avvägning, då de inte skyddas på annat sätt.
74 Se SOU 1973:22 s 460.
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bör i så fall gränsen dras för hur medelbar skadan får vara för att tagas i
beaktande?
En särskild typ av tredjemansintressen är allmänintressen, såsom vikten av
att samfärdseln inte störs, att staten inte tillfogas skada t ex genom att
svarandebolaget försätts i konkurs och staten får en värdelös fordran till
följd av utbetalad lönegaranti eller att fiscus drabbas på annat sätt. Inte heller
i dessa fall föreligger något vägledande prejudikat vad beträffar
proportionalitetsavvägning. Rättsläget får anses oklart och i avvaktan på ett
klargörande prejudikat kan frågan endast göras till föremål för diskussion.75

I amerikansk praxis har allmänintresset ansetts väga så tungt,
att det inte endast NDQ tagas i beaktande, utan att det utgör en nödvändig
förutsättning för att säkerhetsåtgärden skall meddelas, att allmänintresset
tjänar på åtgärden: (”/…/ whether issuance of a preliminary injunction will
serve the public interest”).76 I ett fall befanns allmänintresset inte direkt tjäna
på att säkerhetsåtgärd meddelades. Domstolen ansåg emellertid att - fritt
översatt - GHQ�DOOPlQQD�UlWWVNlQVODQ�eller GHQ�DOOPlQQD�PRUDOHQ�krävde att
säkerhetsåtgärden meddelades, vilket får betraktas som en synnerligen långt
dragen ändamålsavvägning - åtminstone med svenska mått mätt. I fallet
hade en majoritetsaktieägare, tillika ordförande och VD, för avsikt att
använda sin majoritetsställning till att ”svälta ut” övriga aktieägare, vilka
utgjordes av fadern och brodern.77  De senare sökte temporärt förbud för
svaranden mot att bl a förslösa bolagets tillgångar. Domstolen anför
följande.

”Although the public interest in the sense of impact on the members of the
public is nonexistent, it is nevertheless appropriate to observe that sound
public SROLF\�is served by this injunction. /…/ Public policy ought not to
allow such ungrateful behavior to take place by misuse of the corporate
structure which society has allowed individuals to use to facilitate their
business transactions.”78

                                                
75 I mål enligt betalningssäkringslagen finns det möjlighet att
vidta proportionalitetsavvägning. Enligt 4 § andra stycket gäller följande.
”Säkerhetsåtgärd får tillgripas endast om vikten av åtgärden är tillräckligt
stor för att uppväga det intrång eller annat men som säkerhetsåtgärden
innebär för gäldenären HOOHU�QnJRW�DQQDW�PRWVWnHQGH�LQWUHVVH�´(Min
kursivering)� Motstående intresse exemplifieras i propositionen med de
anställdas intresse av att ett företag – gäldenären – inte läggs ner. Prop
1989/90:3 s 43.
76 &RUELQ�Y��&RUELQ D.C.Ga.1977, 429 F.Supp. 276, särskilt s
280 [1] (4).
77 Majoriteten kan använda sin makt till att inte dela ut intjänad
vinst, eller använda vinsten till syften som inte kommer minoritetsägarna till
godo. Denna politik brukar betecknas XWVYlOWQLQJ och företas oftast i syfte
att trötta ut minoriteten och få den att sälja sina aktier billigt till majoriteten.
Se 5RGKH, Aktiebolagsrätt, s 249.
78 &RUELQ�Y��&RUELQ�D.C.Ga.1977, 429 F.Supp. 276, särskilt s
283 [9] IV.
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Vidare kan sökanden i amerikansk praxis undslippa kravet på ställande av
säkerhet för den skada svaranden kan tillskyndas genom, säkerhetsåtgärden
om han visar att han för talan i allmänhetens intresse.79

������ 6DPPDQIDWWDQGH�V\QSXQNWHU�Sn
SURSRUWLRQDOLWHWVDYYlJQLQJHQ

�������� $OOPlQW���NULWLN

En proportionalitetsavvägning bör företas i de fall sökanden vid bifall till
ansökan erhåller  förtida verkställighet och alltså får sitt anspråk tillgodosett
redan under processens gång utan att detta sker för att trygga en framtida
verkställighet utan just för att skydda sökanden under processens gång. I
dessa fall kan det krävas att sökanden kan presentera ”starka skäl” för att
säkerhetsåtgärd skall meddelas. Även i vissa andra exeptionella fall kan
argument framföras för att en proportionalitetsavvägning skall äga rum. Att
GH�OHJH�ODWD�fastslå att en proportionalitetsavvägning skall göras kan grundas
på 1) förarbetsuttalandet, 2) de ovannämnda NJA-fallen, 3) stadgandets
fakultativa utformning samt 4) de argument för en avvägning som i övrigt
anförs i detta avsnitt.

Viss kritik kan, enligt min uppfattning, riktas mot
proportionalitetsavvägningen. Det råder det ingen vidare klarhet beträffande
under vilka omständigheter domstolen får, eller skall, företa en dylik
avvägning. Den osäkerhet och bristande förutsebarhet, som råder  angående
när och hur domstolarna företar bedömningen, gagnar inte någon - varken
sökanden eller svaranden. Möjligtvis kan domstolarna uppskatta en ordning
där de kan avgöra en relativt känslig fråga om säkerhetsåtgärd på ett
diskretionärt sätt utan att behöva motivera sitt beslut mer än med hänvisning
till en utförd proportionalitetsavvägning. Det material domstolen har att
basera sitt ställningstagande på är knappt, vilket likaledes gäller de
tidsramarna. Det är inte konstigt att en allmän intresseavvägning ligger nära
till hands. Vidare kan det diskuteras om inte kravet på sökandens ställande
av säkerhet utgör ett tillräckligt skydd för svaranden, utan att denne skall
behöva skyddas genom en proportionalitetsavvägning.

I de studerade rättsfallen förekommer det sällan att parterna
argumenterar i proportionalitetsfrågan. Det står förmodligen inte klart för
parterna hur en eventuell avvägning går till eller vilka skäl som tillmäts hur
mycket vikt och kan därför vara svårt att argumentera i frågan. Domstolarna
redovisar nämligen sällan de skäl som legat till grund för att finna åtgärden

                                                
79 $QRQ\PRXV, 99 Harv. L.Rev. 828 (1986), s 829, not 5 och där
angivna källor samt s 830f, not 14 och där angivna källor.
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oproportionerlig.80 Det kan vara av betydelse att domstolarna inte
förutskickar att det kan bli aktuellt med en avvägning, utan att denna
kommer som en överraskning för parterna. Om så är fallet är det diskutabelt.
Det blir ju i själva verket fråga om ett nytt rekvisit som måste täckas precis
som övriga sådana i 15:3
Till försvar för proportionalitetsavvägningen kan anföras att det inte behöver
vara av ondo att domstolens arbete underlättas på detta sätt. Härigenom kan
besluten meddelas mer omgående, vilket också kan vara en
rättssäkerhetsgaranti, emedan parterna fortare vet vad de har att rätta sig
efter och kan planera sin verksamhet mot bakgrund härav. Vidare kan
anföras till avvägningens försvar resonemanget nedan angående säkerhetens
eventuella otillräckligthet som skydd för svaranden.

�������� 8WHVOXWHU�V|NDQGHQV�VWlOODQGH�DY�VlNHUKHW�EHKRYHW�DY
HQ�SURSRUWLRQDOLWHWVDYYlJQLQJ"

Det kan anses bättre att svarandens risk att drabbas av ett oproportionellt
stort ingrepp i verksamheten minskas genom kravet på sökandens ställande
av säkerhet än att han tillgodoses genom en proportionalitetsavvägning.
Förutsebarheten för svaranden är sämre då han får ett temporärt åläggande
eller förbud än vid en till hans nackdel meddelad lagakraftvunnen dom.
Denna förutsebarhet blir knappast bättre av att den förhållandevis
skönsmässiga proportionalitetsavvägningen kommer till användning. Att det
blir ytterligare ett hinder för V|NDQGHQ att övervinna hjälper väl inte särskilt i
detta avseende. För sökanden ökar emellertid förutsebarheten väsentligt om
han vet att han kan få sin rätt tryggad temporärt om han uppfyller kraven i
RB 15:3 samt förmår ställa en betryggande säkerhet. Om han däremot vid
beslutet om väckande av talan, samt vid utformandet av denna, måste ta med
i beräkningen att domstolen kan komma att göra en svårförutsebar
skälighetsprövning, för vars resultat skälen sällan redovisas, så innebär detta
att förutsebarheten försämras.

Ett problem med att använda säkerheten som exklusiv
trygghetsgaranti för svaranden är emellertid att den enligt en enig doktrin
endast får tagas i anspråk av svaranden då denne vunnit målet, d v s då
sökandens talan i huvudsaken ogillats.81  Om svaranden förlorar målet kan
                                                
80 Se dock $'�������� s 277f i vilket fall svaranden
argumenterar för att ett beslut om säkerhetsåtgärd innebär ett allt för
långtgående ingrepp i hans personliga frihet utan att detta uppvägs av något
motsvarande rimligt intresse på kärandens sida. I $'�������� s 284f särskilt
de två sista styckena i domskälen på s 285 redovisar domstolen
förhållandevis noggrant hur den företar bedömningen samt vilka skäl som
tillmäts vikt.   
81 Såvida inte talan återkallats av käranden/sökanden, vilket kan
tänkas bli fallet om vederbörande blir tillfredställd redan genom
säkerhetsåtgärden. I sådant fall får säkerheten ianspråktas, vilket kanske
motverkar att käranden lägger ner talan.  
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han alltså inte ianspråkta den av sökanden ställda säkerheten. Det skulle
kunna vara så att säkerhetsåtgärden renderat svaranden skada som överstiger
eller vida överstiger värdet av sökandens anspråk samt vad denne har att
vinna på processen. Skadan kanske inte skulle ha uppstått utan
säkerhetsåtgärden. Motiverar inte en sådan situation att svaranden borde få
ianspråkta säkerheten även om han förlorat i huvudsaken eller skall
svaranden få skylla sig själv för att han inte lyckats vinna procesen?

Den praktiska effekten av att svaranden tillerkändes en sådan
rätt torde vara att sökanden, om han ens lyckas prestera en tillfredställande
säkerhet, antagligen inte skulle våga använda sig av det provisoriska
rättsskyddet, varför rättsinstitutet skulle komma att urholkas. Även om
sökanden finge en säkerhetsåtgärd meddelad till sin fördel skulle han ju
kunna bli betydligt fattigare än förut genom åtgärden, till följd av kravet på
säkerhet och att svaranden fått ta denna i anspråk trots nederlaget i
huvudsaken. Rättsinstitutet skulle, tvärtemot intentionerna i
förarbetsuttalandena, få ett snävare tillämpningsområde.

Det är tydligen vissa problem förbundna med ett dylikt
arrangemang.82 Vad är då lösningen?  6NDOO�VYDUDQGHQ�ULVNHUD�DWW�I|UORUD
EHW\GOLJW�PHU�lQ�YDG�SURFHVVHQ�HJHQWOLJHQ�KDQGODU�RP��HOOHU�VNDOO�KDQ
WLOOHUNlQQDV�UlWWHQ�DWW�LDQVSUnNWD�VlNHUKHWHQ�lYHQ�YLG�I|UOXVW�L�KXYXGVDNHQ
RFK�NlUDQGHQ�GlUPHG�DYVNUlFNDV�IUnQ�DWW�XWQ\WWMD�UlWWHQ�WLOO�HWW�SURYLVRULNW
VN\GG" Eftersom kravet på säkerhet tycks vara otillräckligt som skydd för
svaranden, men det uppenbarligen inte är lämpligt att låta svaranden
ianspråkta säkerheten även vid förlust i huvudsaken tycks lösningen vara att
domstolen, då det synes angeläget, företar en proportionalitetsavvägning, där
argument vägs mot argument och ett förhoppningsvis rättvist resultat
uppnås.

���� .UDYHW�Sn�V|NDQGHQV�VWlOODQGH�DY�VlNHUKHW
HQOLJW�5%�����

������ ,QOHGQLQJ

                                                
82 (NHO|I, Fskr till Engströmer, s 34. Samma argument som kan
anföras i kärandens favör, nämligen att denne inte skall behöva låta sig nöja
med en penningprestation när han yrkat en naturalprestation, kan också
anföras som skäl mot att säkerhet skall räcka som skydd för svaranden.
Denne skall inte behöva nöja sig med en ersättning i pengar för förlusten av
t ex möjligheten att driva viss verksamhet eller att utnyttja en tecknings-
eller optionsrätt.
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Det temporära rättsskyddet kan utgöra ett effektivt vapen i händerna på en
part, som vill förlama sin motpart i en rättslig process. Lagstiftaren ställer
upp ett flertal mer eller mindre svårforcerade hinder för sökanden.

Ett hinder, som kan orsaka särskilda svårigheter för sökanden,
är det krav som uppställs i RB 15:6 på att säkerhet skall ställas för den
skada, som kan tillskyndas svaranden till följd av säkerhetsåtgärden.
Svaranden kan tillfogas skada till följd av det förbud eller påbud som rätten
meddelar och som kanske hindrar svaranden att utöva den verksamhet vartill
han är berättigad. Eftersom rätten prövar yrkandet om säkerhetsåtgärd under
summariska former kan det hända att det senare visar sig att svaranden hade
rätt och att säkerhetsåtgärd ej hade bort meddelas. I detta fall kan den av
käranden ställda säkerheten tagas i anspråk för att täcka den skada som
drabbat svaranden. .UDYHW�Sn�VlNHUKHW�MlPQDU�XW�ULVNHQ�I|U�VNDGRU�PHOODQ
SDUWHUQD�83 I de undersökta fallen ägnas problemet med säkerhet avsevärd
mängd argumentation från parterna och domstolen, varför frågan fått ett eget
avsnitt i uppsatsen.
Kravet på säkerhet försvårar således för käranden att endast av okynne eller
helt automatiskt yrka på säkerhetsåtgärd. Då det kan vara fråga om
betydande belopp, kan emellertid en liten grupp aktieägare, som vill klandra
ett bolagsstämmobeslut och i samband därmed yrkar interimistiskt förbud
för svarandebolaget att verkställa beslutet, få avsevärda problem att prestera
en fullvärdig säkerhet. För att rättsinstitutet inte skall urholkas och för att
käranden med otillräckliga ekonomiska resurser också skall erbjudas
möjlighet att komma till sin rätt, har lagstiftaren medgivit en lättnad. Om
sökanden inte förmår ställa säkerhet och samtidigt kan visa synnerliga skäl
för sitt anspråk kan vederbörande befrias från skyldigheten att ställa
säkerhet.

Tilläggas bör att den som beviljats rättshjälp enligt
rättshjälpslagen inte är skyldig att ställa säkerhet vid yrkande på
säkerhetsåtgärd. Detta följer av rättshjälpslagen 20 §. Inte heller behöver
sökanden ställa säkerhet för skada som kan tillfogas DQQDQ�än svaranden.
Sökanden kan dock bli skadeståndsskyldig gentemot tredjeman även om det
inte finns något krav på att säkerhet skall ställas till den senares fördel.84

Det är inte otänkbart att sådan medelbar skada kan uppstå. Exempelvis kan
nyemitterade aktier ha överlåtits till tredjeman, när det till grund för
nyemissionen liggande bolagsstämmobeslutet klandras vid domstol med
yrkande om inhibition av detsamma, enligt RB 15:3. Skada som kan
tillfogas allmän- eller andra tredjemansintressen torde dock kunna tagas i
beaktande vid proportionalitetsavvägningen.

Ett problem är att uppskatta omfattningen av den skada som
eventuellt kan drabba svaranden till följd av säkerhetsåtgärden, vilket även
gör det är svårt att avgöra vilken säkerhet som skall krävas. Särskilt i den typ
av bolagsrättsliga tvister, vilka är föremål för undersökning kan
uppskattningen vara besvärlig. I dessa fall är det ju fråga om att förbjuda

                                                
83 Se vidare $QRQ\PRXV, 99 Harv. L.Rev. 828 (1986).  
84 Se SOU 1973:22 s 460; NJA 1924 s 651 samt 9LQJH, Kvarstad
i civila mål, s 36.
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svaranden att rösta på en stämma eller att tvinga fram lösning av aktier eller
liknande. Det handlar om förordnanden om naturalprestationer, vars
ekonomiska konsekvenser kan vara svåra att förutse. I detta avsnitt
undersöks vilka möjligheter käranden har att undgå kravet på ställande av
säkerhet, vid vilka omständigheter svaranden kan kräva ersättning ur
säkerheten samt vissa ytterligare problem som kan uppstå.

������ 6NDOO�V|NDQGHQ�VWlOOD�VlNHUKHW�YLG�\UNDQGH�RP
LQKLELWLRQ"

Det kan diskuteras om käranden överhuvudtaget behöver ställa säkerhet då
fråga är om inhibition av stämmobeslut i samband med klandertalan enligt
ABL 9:17. Då aktieägare ville klandra bolagsstämmobelsut enligt 1944 års
aktiebolagslag kunde beslutet inhiberas direkt med stöd av aktiebolagslagen
utan att RB 15 kap behövde blandas in. 1nJRW�NUDY�Sn�DWW�V|NDQGHQ�VNXOOH
VWlOOD�VlNHUKHW�XSSVWlOOGHV�KHOOHU�LQWH.85

De argument som kan anföras mot att säkerhet skall behöva
ställas vid inhibitionsyrkande i samband med klandertalan enligt ABL är, att
klander- och inhibitionsmöjligheten är en betydelsefull del av
minoritetsskyddet. Kravet på säkerhet innebär en väsentlig uttunning av
skyddet, eftersom de summor som kan bli aktuella ofta är omfattande och
svåra för en mindre ägargrupp att prestera. Vid t ex nyemission i ett stort
bolag kan den potentiella förlusten uppgå till tiotals miljoner kronor om ett
inhibitionsbeslut meddelas. Särskilt när det gäller klander av
bolagsstämmobeslut kan det vara av stor vikt att svaranden temporärt
förbjuds att verkställa beslutet, eftersom det ofta är svårt att riva upp beslutet
efter en långdragen process.

Den ovan avhandlade ventilen i RB 15:6 står dock öppen även
för käranden i klanderprocesser. Kan de visa synnerliga skäl för sin talan
samt om de är oförmögna att ställa säkerhet kan även dessa undkomma
kravet på säkerheten.

Diskussionen är dock av GH�OHJH�IHUHQGD-karaktär eftersom det
torde vara klart att klandrande aktieägarminoriteter inte är undantagna kravet
på säkerhet.  I kommitté-betänkandet $NWLHERODJHWV�RUJDQLVDWLRQ från 1995
görs klart att hänvisningen till ”allmänna processrättsliga regler” i
betänkandet från 1971 innebär att domstolen har att pröva
inhibitionsyrkanden enligt RB 15 kap.86  I undersökt praxis har inte i något
fall sökande av inhibition beviljats undantag från skyldigheten att ställa
säkerhet.

                                                
85 1944 års aktiebolag 138 §, 2 mom samt (NHO|I , Fskr till Thore
Engströmer s 9f, särskilt s 10, not 1.
86 SOU 1995:44 s 189, SOU 1971:15 s 249 samt -RKDQVVRQ,
SvJT 1991 s 602.
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������ 7LOOUlFNOLJ�VlNHUKHW

�������� $OOPlQW

Avsikten med kravet på säkerhet är att skydda svaranden. Kravet kan
emellertid även vara till fördel för käranden som i förväg vet hur mycket en
förlorad process, bortsett från rättegångskostnaderna, kan förväntas komma
att kosta. Det kan även förmodas att domstolarna blir mer villiga att bifalla
yrkanden om säkerhetsåtgärd när de vet att i händelse av en framtida dom
till kärandens nackdel, svaranden kan gå skadelös ur processen.87

Även om kravet i 15:6 tydligen indirekt kan vara till fördel för
käranden kan denne önska att bli befriad från kravet på ställande av
säkerhet. Befrielse kan beviljas om  vederbörande HM�I|UPnU�VWlOOD�VlNHUKHW
samt om han NDQ�YLVD�V\QQHUOLJD�VNlO�I|U�VLWW�DQVSUnN�(rekvisiten är
kumulativa). Vad innebär då dessa rekvisit närmare besett?  Liksom i 15:3
avses med att YLVD�VNlO�I|U�VLWW�DQVSUnN� att visa, att talan i huvudsaken
kommer att vinna bifall. Att svaranden inte förmår ställa säkerhet får tolkas
som att käranden inte förmår ställa WLOOUlFNOLJ säkerhet. Vad som skall anses
vara tillräcklig säkerhet får bedömas�LQ�FDVX. Frågan om säkerhetens
tillräcklighet samt om huruvida käranden skall befrias från att ställa sådan
måste prövas i samband med att yrkandet om säkerhetsåtgärden som sådan
prövas. Detta framgår av rättsfallet 1-$������V���.

Det åvilar domstolen att tillse att säkerhet ställs, eller att
käranden motiverar varför så inte blivit fallet, innan säkerhetsåtgärd
meddelas.88 Det ankommer  dock på svaranden att komma med invändningar
angånde säkerhetens storlek eller beskaffenhet, samt med preciseringar av
en förväntad skada, vilket framgår av 15:6, 2 st samt av nedan redovisade
rättsfall.89  Bedömningen av säkerhetens tillräcklighet faller sedan på
domstolen.

�������� 7LOOUlFNOLJ�VlNHUKHW�YLG�\UNDQGH�RP�LQKLELWLRQ�HOOHU
U|VWI|UEXG

Sällan argumenteras för varför ett visst belopp skall utgöra rätt säkerhet.
Detta hör samman med svårigheten i att avgöra vad en framtida skada kan
komma att uppgå till. Det kan handla om förlust till följd av
utspädningseffekten vid en riktad nyemission, om vad som förloras på att
vissa aktier passiviseras under prövningen av tillämpligheten av en
bolagsordnings hembudsklausul, om vad svaranden förlorar på att bolaget

                                                
87 Se vidare $QRQ\PRXV, 99 Harv. L.Rev. 828 (1986).
88 Se�5+���������.
89 Se även revisionssekreterarens betänkande på s 185 i 1-$
�����V����.
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blir utan styrelse under den tid en klandertalan prövas eller vad en part
förlorar på att inte kunna rösta för vissa aktier. Parternas uppskattningar blir
härmed relativt godtyckliga. Några detaljerade riktlinjer kan inte heller dras
upp, utan frågan får avgöras i det individuella fallet. Klart är att svarandena
ofta kräver orimliga säkerheter, vilket de förmodligen hoppas skall leda till
att domstolen lägger sig någonstans mellan av sökanden erbjuden och av
svaranden accepterat belopp. I vart fall synes svaranden per automatik
bestrida säkerhetens tillräcklighet.

I 5+���������, som gäller inhibition av bolagsstämmobeslut,
menar hovrätten att frågan om säkerhetens tillräcklighet är svårbedömd,
”särskilt mot bakgrund av det sätt på vilket svaranden utfört sin talan”. Till
följd härav betraktar domstolen den av sökanden erbjudna säkerheten som
tillräcklig. I *+�g��������anför domstolen, mot svarandens invändning om
otillräcklig säkerhet, att

”Peltor-bolagen [VYDUDQGHQ] har inte visat att de på grund av förbudet att
verkställa nyemissionsbeslutet skulle tillfogas en större ekonomisk skada än
det belopp nyemissionerna avser. Säkerheten får därmed anses godtagbar till
sin storlek.”90

Sökanden har här erbjudit säkerhet motsvarande nyemissionsbeloppet. Det
är inte med nödvändighet så att svarandens skada blir liktydig med detta
belopp. Svarandens skada blir snarare lika med de svårutredda (eventuellt)
negativa ekonomiska konsekvenserna av att emissionen aldrig blir av.
Domstolen använder i ovanstående fall nyemissionsbeloppet som riktvärde.
Om svaranden menar att skadan kan bli större än detta belopp ankommer det
på honom att visa detta.

I det fallet 69+�g��������, där käranden begärt temporärt
förbud för svaranden att utöva rösträtt för vissa aktier,�anger hovrätten
följande såvitt avser säkerheten:

”Vad först beträffar den av klaganden erbjudna säkerheten har bolagen
förklarat att de ej kan godkänna densamma utan fordrat säkerhet till ett väsentligt högre
belopp. (PHOOHUWLG�KDU�ERODJHQ�LQWH�QlUPDUH�NODUJMRUW�DUWHQ�RFK�RPIDWWLQJHQ�DY�GHQ�VNDGD
VRP�VNXOOH�NXQQD�WLOOIRJDV�GHP�JHQRP�GH�V|NWD�nWJlUGHUQD��9LG�VnGDQW�I|UKnOODQGH�RFK
PHG�EHDNWDQGH�DY�RPVWlQGLJKHWHUQD�L�|YULJW�ILQQHU�KRYUlWWHQ�DWW�GHQ�VWlOOGD�VlNHUKHWHQ�InU
DQVHV�WLOOI\OOHVW�”91

Av +'�g��������kan möjligen slutsatsen dras, att om yrkande om
röstförbud avser endast viss närmare preciserad bolagsstämma, säkerheten
inte behöver vara lika omfattande som vid yrkande om röstförbud tills
vidare. Detta är uppenbart då ingreppet i det senare fallet är mer omfattande.

Vilka faktorer kan vara av betydelse då svaranden vill ha större
säkerhet än den av svaranden erbjudna? I ett fall - 69+�g��������  -
argumenterar domstolen relativt utförligt och anger därvid varför säkerheten,
som inte godtagits av svaranden, inte skall anses betryggande. Fallet gällde

                                                
90 Min hakparentes.
91 Min kursivering.
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inhibition av stämmobeslut om val av ny styrelse. Hovrätten ogillade
sökandens inhibitionsyrkande till följd av att säkerheten inte anses
tillräcklig. Hovrätten yttrade följande.

”Den säkerhet som klagandena har ställt för skada som bolaget kan
åsamkas av en åtgärd enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken har inte godtagits av bolaget, som
anser att säkerheten inte är tillräckligt stor. Med hänsyn till att det är här fråga om ett
rörelsedrivande bolag med ett hundratal anställda, betydande omsättning och inte obetydliga
tillgångar kan en så ingripande åtgärd, som ett bifall till överklagandet skulle innebära
[bolaget skulle tillfälligt stå utan legitim styrelse], medföra att bolaget tillfogas skada som
vida överstiger den ställda säkerheten.”

�������� 6\QQHUOLJD�VNlO

Vad vidare gäller frågan om vad som kan betraktas som synnerliga skäl kan
även denna besvaras olika från fall till fall. Dissidenterna i 1-$������V����
ger följande förklaring:

”För att en part skall anses visat synnerliga skäl för sin talan bör man enligt
vår mening kräva att han har förebragt i det närmaste full bevisning eller i
varje fall åberopat sådana omständigheter och så stark bevisning för dessa
att risken för att hans talan skall ogillas - och därmed risken för att
motparten skall lida skada genom säkerhetsåtgärden - framstår som mycket
ringa. /.../ Detta innebär normalt bl a att omständigheterna bör vara så klara
att en dom i första instans kan påräknas utan något längre dröjsmål.”92

Ekelöf anför som exempel på synnerliga skäl med att käranden har ett
skuldebrev till stöd för sin fordran och att gäldenären inte svarat på
delgivningen av kvarstadsyrkandet.93 Vad beträffar yrkande enligt 15:3 kan
som exempel anföras att en minoritet yrkar inhibition av ett stämmobeslut
under åberopande av att kallelsen är behäftad med formella fel och att man
företer kallelsen som uppenbarligen saknar vissa i ABL 9 kap föreskrivna
obligatoriska uppgifter.

Sammanfattningsvis kan sägas att det torde vara svårt för
käranden att befrias från kravet på säkerhet. Kravet på att synnerliga skäl för
målets vinnande måste visas, kan göra att käranden måste förebringa en
avsevärd mängd utredning, vilket kan medföra att svaranden hinner vidta
sina sabotageåtgärder. En fattig svarande torde härvid ha svårt att komma till
sin rätt. Synnerliga skäl är ett högt beviskrav.

������ 6lNHUKHWHQV�EHVNDIIHQKHW

                                                
92 Sidan 322 i rättsfallet. Se även hänvisning till (NHO|I,
Rättegång III, s 11 samt +DVVOHU, Utsökningsrätt  s  375.
93 (NHO|I, Rättegång III, s 13.
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Säkerhetens kvalitet får avgöras mot bakgrund av villkoren i det enskilda
fallet. Det viktiga är att ställd säkerhet vid behov skall kunna realiseras och
därvid täcka svarandens skada.94 Att en säkerhets värde kan förringas till
otillräcklighet genom att den tidsbegränsas till sin giltighet följer av 1-$
�����V����. Det är tänkbart att säkerhetens omfattning samt löftesmannens
vederhäftighet kan inverka på domstolens benägenhet att meddela
säkerhetsåtgärd.

RB 15:6 hänvisar till UB 2:25 såvitt avser säkerhetens
beskaffenhet. Vad beträffar typen av säkerhet får bankgaranti - särskilt icke
tidsbegränsad sådan - anses vara det för svaranden förmånligaste
alternativet.95 Nackdelen härmed är, liksom vid borgens-åtaganden i övrigt,
att tvist kan uppkomma angående åtagandets giltighet, vilket avsevärt kan
försvåra för den som skall ta garantin eller borgen i anspråk.96 I detta
avseende framstår pant som ett gynnsammare alternativ. Det kan emellertid
vara svårt att värdera eller att realisera en pant.

Om käranden i en bolagsrättslig tvist yrkat säkerhetsåtgärd får
svaranden vara uppmärksam så att inte mor- och dotterbolag på
kärandesidan gör korsvisa borgensåtaganden, vars värden kan vara
ifrågasättbara. Detta problem uppstår inte då bankgaranti används som
säkerhet.97

������ 6YDUDQGHQV�LDQVSUnNWDJDQGH�DY�VlNHUKHWHQ

Domstolen kan behöva ta ställning till vad som krävs för att svaranden skall
kunna få ersättning ur den ställda säkerheten. Frågan kan då ställas om
svaranden har möjlighet att ianspråkta säkerheten såväl då kärandens talan i
huvudsaken bifallits som då den ogillats. Är det möjligt för svaranden att få
ersättning endast till följd av att det under processens gång visar sig att
säkerhetsåtgärd inte hade bort meddelas, trots att kärandens talan ändå
vinner bifall? Det kan exempelvis tänkas att det framkommer att svaranden
inte alls var benägen att sabotera kärandens rätt eller att det begåtts något fel
vid handläggningen av målet.

Det kan vidare tänkas att den skada svaranden lider av att inte
kunna utöva viss verksamhet till följd av säkerhetsåtgärden, överstiger
värdet för käranden av att komma till sin rätt. Detta kan vara fallet t ex om
en aktieägare med några få aktier klandrar ett bolagsstämmobeslut om
nyemission av aktier och nyemissionen redan ägt rum och aktierna traderats

                                                
94 Se angående säkerhetens beskaffenhet 1-$������V���� samt
prop 1980/81:84 s 234.
95 Se 1-$������V����, särskilt Svenska Bankföreningens yttrande
på s 421.
96 Se�1-$������V�����
97 Se UB 2:25.
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till tredjeman.98 Om så skulle vara fallet kanske inte säkerhetsåtgärd
beviljats på det första stadiet till följd av den proportionalitetsavvägning
som diskuterats i det föregånde. Den kan dock tänkas att rätten inte företar
någon proportionalitets-avvägning eller att det i efterhand framgår att
svarandens skada blev större än beräknat.
Ekelöf menar  att om käromålet bifalles, svaranden inte har lidit någon
ersättningsgill skada. Så kan vara fallet endast om kärandens talan ogillas
eller återkallas.99 Svaranden måste alltså vinna målet för att kunna få
ersättning ur säkerheten Visserligen är det angeläget att skydda svaranden
mot tvångsåtgärder, men att vederbörande skulle vara berättigad till
ersättning även i det fall käromålet bifalls skulle vara att dra det hela för
långt och samtidigt hämma tillämpningen av rättsinstitutet.

Det kan argumenteras för att rätten får neka även en i
huvudsaken framgångsrik svarande ersättning ur säkerheten. Anledningen
skulle vara att käranden väckt talan i god tro eller att den senares
ekonomiska resurser är knappa. Om så vore fallet torde emellertid
förutsebarheten och likställdheten mellan parterna rubbas i alltför hög grad.
Käranden blir ersättningsskyldig oavsett om vårdslöshet eller försummelse
ligger honom till last. Kärandens ansvar är således strikt.100 Även i de fall
käranden återkallar sitt yrkande i huvudsaken, eller såvitt avser
säkerhetsåtgärden, kan svaranden vara berättigad till ersättning.

������ 6YDUDQGHQV�P|MOLJKHW�DWW�XQGVOLSSD
VlNHUKHWVnWJlUG�JHQRP�DWW�VWlOOD�VlNHUKHW

Av RB 15:8  följer att säkerhetsåtgärd omedelbart skall hävas om svaranden

ställer säkerhet VRP� WLOOJRGRVHU� lQGDPnOHW� PHG� nWJlUGHQ. I svensk rätt

tillämpas principen att en  part inte behöver låta sig nöja med ekonomisk

ersättning om vederbörande är berättigad till en naturalprestation. Härav

torde följa att svaranden i en intern aktiebolagsrättslig tvist,  sällan kan

befrias från säkerhetsåtgärd genom att ställa ekonomisk säkerhet. Om

käromålet exempelvis går ut på att upphäva ett stämmobeslut eller att utfå

vissa aktier tillgodoses ändamålet med åtgärden vanligtvis inte av att

                                                
98 Exempel på ett sådant fall är +'�g�������, där emellertid
yrkade säkerhetsåtgärder inte meddelas.
99 (NHO|I, Rättegång III, s 13.
100 Se UB 3:22, 3 st; prop 1973:22 s 460 samt :DOLQ�P�IO,
Utsökningsbalken, s 105
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käranden tillerkänns ekonomisk kompensation.101 Av bestämmelsens gamla

lydelse framgick t o m explicit att av svaranden ställd säkerhet kunde befria

vederbörande från säkerhetsåtgärden HQGDVW�RP�WDODQ�DYVnJ�IRUGUDQ.102

                                                
101 (NHO|I, Rättegång III, s 16f. Även 1-$������V���� är av visst
intresse.
102 RB15:6 före ändringen 1981.
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