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Sammanfattning

Konkurser förekommer både bland privatpersoner och bland företag. När någon har 
bekymmer ekonomiskt och vet med sig att en konkurs kan vara nästa steg är det vanligt 
att denne företar transaktioner som syftar till att undvika de följder en konkurs för med 
sig. På grund av detta har det ansetts att regler behövs genom vilka sådan egendom kan 
föras tillbaka till konkursboet. Många gånger räcker det inte med specifika regler som 
riktar in sig på rättshandlingar av ett visst slag. Det uppkommer hela tiden nya 
situationer som lagstiftningen inte kan komma åt genom dessa regler, därför har det 
funnits ett behov av allmänna regler som kan angripa sådana rättshandlingar som faller 
utanför övriga reglers tillämpningsområden. Genom en traditionell juridisk metod avser 
den här uppsatsen därför att utreda rättsläget vid återvinning i konkurs och framförallt 
den allmänna otillbörlighetsregeln som uppkommit på grund av ovan nämnda behov. 
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1 Inledning

Återvinning i konkurs är ett rättsinstitut som har vuxit fram till följd av illojala 
transaktioner som både gäldenär och borgenär företar i syfte att kringgå följderna av en 
konkurs. Det har visat sig vanligt att gäldenären när dennes ekonomiska situation har 
blivit så pass ansträngd att en konkurs är nära förestående företar rättshandlingar som 
syftar till att sätta sig själv eller en viss borgenär i bättre läge vid en framtida konkurs. 
Det kan handla om att hålla undan egendom från borgenärer, vidta handlingar som 
skadar desamma eller att gynna en viss borgenär framför andra. Den rådande principen 
vid en konkurs är att alla borgenärer skall bära förlusten proportionellt, det är med andra 
ord en slags princip som ser till att alla borgenärer behandlas lika vid en konkurs. I de 
fall då gäldenären vill skydda sig själv är det vanligt att denne ger bort eller genom 
transaktioner med förmånliga villkor för en närstående får egendom ut ur det som kan 
komma att bli konkursboet. Det innebär att det inte blir en proportionell delning mellan 
borgenärerna. På grund av närståendes relation till gäldenären och deras insyn i 
gäldenärens ekonomiska situation har det genom åren antagits regler som sträcker sig
längre vad gäller återvinning i förhållande till närstående än övriga medkontrahenter.

Transaktioner som genomförs en viss tid innan en förestående konkurs kan ha många 
olika syften. Det är därför inte tillräckligt med specifika regler för vissa typer av 
handlingar. Det kan ofta vara svårt att fastställa att en handling är återvinningsbar enligt 
de objektiva regler som finns om återvinning. Därför behövs en specialregel som samlar 
upp sådana fall som inte faller in under övriga regler. Regeln i Konkurslagen 
(1987:672), hädanefter KL, 4:5 är en uppsamlingsregel som sträcker sig längre än 
övriga regler om återvinning och som syftar till att göra sådan möjlig i fall där det 
genom de objektiva reglerna inte går att återföra egendomen till konkursboet.

1.1 Syfte

Syftet med denna C-uppsats på det rättsvetenskapliga programmet vid Luleå Tekniska 
Universitet har varit att utreda rättsläget om återvinning i konkurs. Då det är ett relativt 
omfattande område med ett flertal skilda regler har jag valt att inrikta denna uppsats på 
den allmänna otillbörlighetsregeln i KL 4:5. Syftet har mer specifikt varit att utreda när 
återvinning av en rättshandling kan ske enligt den angivna paragrafen. Eftersom den är 
mer allmän än de övriga objektiva reglerna om återvinning har en del av syftet varit att 
försöka utreda vad det är som gör denna regel speciell i förhållande till de övriga 
reglerna om återvinning.

1.2 Metod 

Uppsatsen är skriven utifrån en traditionell juridisk metod. Till att börja med har 
lagtexten studerats för att få en överblick av de relevanta reglerna. Vidare har även 
relevant litteratur på området tjänat som källa. Då Gertrud Lennanders bok ”Återvinning 
i konkurs” är så pass omfattande har den getts stor uppmärksamhet, men även annan 
doktrin har hjälpt till i arbetet att förstå innebörden av lagreglerna, främst på den del
som handlar om konkurs. För att få en djupare bild av utvecklingen på rättsområdet har 
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även förarbeten och praxis studerats. Vanligen brukar förarbeten ges en högre status än 
doktrin men i det här fallet har doktrinen varit en större källa till information än 
förarbetena och därför har ordningen ändrats.

1.3 Avgränsning

Eftersom återvinningsinstitutet är omfattande och innehåller flera olika regler, där de 
objektiva tar störst plats har en avgränsning av arbetet varit nödvändig. Då uppsatsen 
inriktats på den allmänna otillbörlighetsregeln i KL 4:5 har denna regel stått i fokus. För 
att utreda vad som skiljer denna regel från övriga återvinningsreglerna har de senare 
kortfattat beskrivits. Arbetet avgränsas också mot den del av återvinningsreglerna som 
syftar till att klargöra verkan av återvinning. De regler som faller utanför avgränsningen 
har i viss mån förklarats för att ge läsaren en överblick över återvinningsinstitutet, dess 
betydelse och syftet bakom reglerna i stort.
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2 Konkurs 

Att förstå innebörden av begreppet konkurs är viktigt för att förstå när återvinning vid 
konkurs kan bli aktuellt och varför reglerna ser ut som de gör. Därför redogörs här kort 
för det viktigaste inom begreppet konkurs som kan få betydelse för den fortsatta
framställningen. 

2.1. Vad innebär en konkurs

Med konkurs förstås det förmögenhetsläge som brukar benämnas obestånd (alternativt 
insolvens).1 Obestånd (insolvens) innebär att ”gäldenären inte kan rätteligen betala 
sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. 2”. Om gäldenärens 
skulder är större än hans tillgångar föreligger insufficiens, detta behöver emellertid inte 
betyda att gäldenären även är insolvent. En gäldenär som är insufficient kan hävda att 
han kan betala skulderna i framtiden genom exempelvis en löneutbetalning. Är 
gäldenären en juridisk person kan ökade framtida vinster leda till att tillgångarna ökar,
så att skulder som förfaller längre fram i tiden kan betalas. Om tillgångarna istället 
överskrider skulderna är gäldenären sufficient, även detta tillstånd kan dock leda till 
insolvens om gäldenären har många skulder som förfaller inom en snar framtid och inte 
har likvida medel att betala dessa skulder med. I ett sådant läge skulle gäldenären 
kanske behöva sälja av egendom till underpris. Gäldenären kan då betala sina skulder 
men gör förluster på egendomen han säljer. På både kort och lång sikt kan detta leda till 
att han inte kan betala sina framtida skulder. Därmed har gäldenärens illikviditet lett till 
obestånd.3

Det görs i KL inte någon skillnad mellan konkurs hos en privatperson och en juridisk 
person. Även konkursbon kan enligt regeln i KL 1:4 försättas i konkurs då ett sådant är 
på obestånd.

För att en konkurs skall bli aktuell måste en ansökan göras hos allmän domstol, ansökan 
görs hos tingsrätten.4 Ansökan kan göras av gäldenären själv eller av borgenär som har 
fordran mot gäldenären.5 Denna fordran behöver dock ej vara förfallen till betalning och 
det krävs inte att sökanden har exekutionstitel. Med vissa undantag gäller att varje 
fordran ger borgenären behörighet att söka gäldenären i konkurs. Primärt är det dock 
endast fordringar uppkomna innan konkursbeslutet som kan göras gällande i en 
konkurs.6 Verkningen av en konkurs blir att konkursborgenärerna tar gäldenärens 
tillgångar för betalning av sina fordringar. Tillgångarna som gäldenären har tas under 
konkursen om hand av konkursboet och den utsedde konkursförvaltaren.7 När ett 
konkursbeslut har meddelats förlorar gäldenären rätten att råda över den egendom som 

                                               

1 Welamson, Mellqvist, Konkurs s. 26 
2 KL 1:2 2 st. 
3 Heuman, Specialprocess s. 168
4 KL 2:1
5 KL 1:2 1 st.
6 Welamson, Mellqvist, Konkurs s. 28, 30, 62
7 KL 1:1
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tillhör konkursboet.8 Syftet med konkursinstitutet är att i första hand avveckla 
gäldenärens verksamhet, realisera hans tillgångar och fördela överskottet bland 
borgenärerna.9

Konkursinstitutet och lagstiftningen runt det bygger på en princip om likabehandling10

som innebär att alla borgenärer som inte kan få sina fordringar fullt ut tillgodosedda 
skall bära förlusten proportionellt mot storleken av var och ens fordran. Principen har 
dock modifierats genom olika förmånsrätter för fordringarna i en konkurs. När 
gäldenären genom konkursbeslutet förlorar förfoganderätten över sin egendom upphör 
dock möjligheten för borgenärerna att skaffa sig företräde framför andra borgenärer 
genom samförstånd med gäldenären eller genom indrivningsåtgärder som annars står till 
buds, exempelvis utmätning.11

Principen om proportionalitet bland borgenärerna som är grunden till konkursinstitutet 
återfinns även i reglerna om återvinning vid konkurs eftersom illojala rättshandlingar 
skall motverkas med dessa regler. Sådana illojala rättshandlingar är till exempel att 
gynna en borgenär framför en annan.

                                               

8 KL 3:1
9 Mellqvist, Obeståndsrätten en introduktion s. 61
10Likabehandlingsprincipen, ”par conditio creditorum” – likabehandling av borgenärerna
11 Welamson, Mellqvist, Konkurs s. 16
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3 Återvinning

Reglerna om återvinning till konkursbo återfinns i 4 kapitlet KL. Återvinning innebär 
att egendom återförs till konkursboet som viss tid innan konkursen på otillbörligt sätt 
tagits ut ur boet. Då det handlar om återvinning till konkursbo krävs en konkurs för att 
reglerna skall bli tillämpliga. Reglerna har dock även en preventiv verkan på så vis att 
borgenärer avstår från påtryckningar på gäldenären om betalning av fordringar. 
Återvinning kan ske både vid privata konkurser och i företagskonkurser, eftersom ingen 
skillnad görs på dessa i lagen.

3.1 Syftet med återvinning

Som redan nämnts är grundprincipen vid konkurs att konkursborgenärerna skall 
behandlas lika. För att upprätthålla denna grundprincip har reglerna om återvinning 
införts. Dessa regler ger en möjlighet att ingripa mot sakrättsligt giltiga rättshandlingar 
som gäldenären inför en förestående konkurs företar i otillbörligt syfte. Gäldenären kan 
exempelvis ha gynnat en borgenär framför en annan eller gynnat en närstående framför 
en borgenär. Ett annat skäl till varför reglerna om återvinning infördes var att man ville 
hindra gäldenärer från att undanhålla egendom från borgenärerna på olika sätt, bland 
annat genom benefika rättshandlingar12. Med reglerna om återvinning motverkas
otillbörliga transaktioner från både gäldenärens och borgenärens sida och 
borgenärskollektivet skyddas. Reglerna om återvinning kan även skydda gäldenären 
som, om denne befinner sig i ekonomisk kris, möjligen slipper påtryckningar från en 
borgenär om att gynna denne framför andra. Reglerna har haft en stor betydelse just i 
detta preventiva avseende.13 En borgenär som känner till reglerna om återvinning kan 
bli avskräckt från sådana påtryckningar då den vid en konkurs i alla fall kan bli skyldig 
att betala tillbaka vad den fick av gäldenären.14

Redan i 1859 års förslag till konkurslag (som låg till grund för 1862 år KL varigenom 
återvinningsreglerna infördes i svensk rätt) framhölls att så snart det börjar ryktas om att 
en gäldenärs ekonomiska situation inom en snar framtid kan leda till obestånd börjar 
borgenärerna en kapplöpning där var och en på den andres bekostnad försöker erhålla 
täckning för sin fordran.15 Genom reglerna om återvinning har man sett till att ett beslut 
om konkurs även får retroaktiv verkan. En annan viktig funktion som 
återvinningsinstitutet har är att skydda borgenärerna mot att gäldenären håller undan 
sina tillgångar på ett illojalt sätt.16 Därmed är det nödvändigt att kunna ingripa mot 
rättshandlingar som företagits en viss tid innan beslutet om konkurs. Reglerna om 
återvinning syftar till att se till så att reglerna om konkurs inte blir verkningslösa genom
att gäldenärens tillgångar försvinner innan han försätts i konkurs.

                                               

12 Benefika rättshandlingar är rätthandlingar som inte kräver någon motprestation, exempelvis gåva.
13 Prop 1975:6 s. 93, Prop 1986/87 s.120
14 Heuman, Specialprocess s. 215
15 Lennander, Återvinning i konkurs s. 22 f.
16 Welamson, Mellqvist, Konkurs s. 17
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3.2 Historik

Fram till mitten av 1800-talet fanns endast mycket knapphändiga regler om konkurs i 
Sverige. Dessa regler återfanns i 1734 års lag, vilken dock inte innehöll några regler om 
återvinning. Den knappa lagstiftningen på konkursrättens område innebar att detta 
område, jämfört med andra rättsområden som reglerades av lagstiftning, influerades 
mycket av den romerska rätten.17 De första reglerna om återvinning infördes i svensk
rätt genom 1862 års konkurslag efter fransk förebild. Olika revideringar av reglerna 
skedde sedan fram till 1921 då Sverige fick en helt ny konkurslag, nu med den tyska 
rätten som förebild. Under 1950-talet började man omarbeta lagstiftningen på 
konkursrättens område, detta skedde genom ett nordiskt samarbete. Samarbetet mellan 
de nordiska länderna gick inte ut på att skapa en fullständig nordisk gemenskap 
eftersom man i de olika länderna hade skilda konkursförfaranden och processrättsliga 
företeelser. Istället riktades uppmärksamheten mot den materiella konkursrätten och 
reglerna om återvinning. Detta märks på reglerna som både i sak och formellt uppvisar 
en betydande överensstämmelse.18

Genom de olika reformerna (1921 och 1975) har reglerna om återvinning utökats. Bland 
annat har återvinningsfristerna förlängts, tillämpningsområdet utökats och kretsen av 
närstående till gäldenären utvidgats. I 1862 års bestämmelser om återvinning fanns inga 
subjektiva rekvisit. Ingen hänsyn togs till medkontrahentens kännedom om vilket 
ekonomiskt läge gäldenären befann sig i eller hur dennes situation i övrigt såg ut. 
Återvinning kunde ske av exempelvis betalningar och pantsättningar oberoende av 
medkontrahentens onda eller goda tro. När lagen gjordes om 1921 ansågs i förarbetena 
att det faktum att ingen hänsyn togs till medkontrahentens eventuella goda tro och ingen 
rätt till motbevisning gavs var att ”bär/a/ våld på det verkliga livets förhållanden”19. I 
lagen infördes subjektiva rekvisit som måste uppfyllas för att återvinning skulle kunna 
ske, då handlade det om återvinning av betalning, säkerställande och bodelning. De 
subjektiva rekvisiten var inte enhetligt utformade utan det berodde på regeln huruvida 
bevisbördan låg hos konkursboet eller om det förelåg en presumtion för ond tro som 
medkontrahenten gavs möjlighet att motbevisa. Medkontrahentens onda tro skulle 
främst innebära en insikt om gäldenärens obestånd. I vissa fall ansågs dock att 
medkontrahenten skulle ha insikt om att han skulle gynnas framför annan borgenär. 
Införandet av subjektiva rekvisit i de viktigaste fallen av återvinning verkade i 
inskränkande riktning, till skillnad från den övriga reformen. Det visade sig också när 
reglerna skulle tillämpas att konkursboet hade svårt att bevisa medkontrahentens onda 
tro. Då reglerna om återvinning genom de subjektiva rekvisiten blev restriktiva och
syftet med reglerna inte till fullo uppfylldes togs dessa rekvisit bort i 1975 års regler 
(undantagen var dock den allmänna otillbörlighetsregeln i vad som nu är KL 4:5).20

3.2.1 Actio pauliana

Actio pauliana var regler i den romerska rätten som innebar att en rättshandling kunde 
gå åter om gäldenären handlat i avsikt att skada sina borgenärer och medkontrahenten 
kände till gäldenärens uppsåt. Återvinningsreglerna har sitt ursprung i dessa regler. Den 

                                               

17 Lennander, Återvinning i konkurs s. 26
18 A.a. s. 27
19 A.a. s. 29
20 A.a. s. 28 ff



7

grundläggande tanken bakom bestämmelserna var att gäldenären på något sätt handlat 
rättsstridigt och att dennes medkontrahent varit delaktig i detta handlande. Denna 
grundtanke ligger bakom de flesta återvinningsregler internationellt sett. I den romerska 
rätten gällde reglerna om actio pauliana både inom och utom konkurs.21

3.3 Nuvarande lagstiftning

De nuvarande återvinningsreglerna är huvudsakligen utformade genom 1975 års 
konkurslagstiftning då reglerna om återvinning genomgick stora förändringar. De 
största förändringarna som genomfördes var att man utvidgade möjligheterna till 
återvinning gentemot närstående, tog bort de subjektiva rekvisiten och genomgående 
förlängde fristerna. I 1987 års Konkurslag har endast små justeringar genomförts 
jämfört med den tidigare lagen. Det som gjordes var att språket ändrades till en mer 
modern version och paragraferna delades in på ett nytt sätt, bland annat infördes kapitel 
i lagen.22

3.3.1 Kapitel 4 – översikt över reglerna

De första bestämmelserna i KL 4 kap. är inledande bestämmelser som anger 
transaktioner som inte kan återvinnas, bestämmelser om vilken dag som är fristdagen
och en definition av begreppet närstående. I den sista inledande bestämmelsen stadgas 
att lagfart skall ha sökts för att avhändelse av fast egendom skall anses ha ägt rum.23

Efter de inledande bestämmelserna stadgas när återvinning är möjlig. Återvinning kan 
ske av otillbörliga rättshandlingar, gåvor, bodelning, betalning av lön, arvode eller 
pension, överföring av medel till pensionsstiftelse, betalning av skuld som skett med 
annat än sedvanliga betalningsmedel, i förtid eller med belopp som avsevärt har 
försämrat gäldenärens ekonomiska ställning, betalning för en växel eller en check, 
säkerhet och förmånsrätt eller betalning som borgenär har vunnit genom utmätning.24

De därpå följande paragraferna reglerar vilken verkan återvinning har. Bestämmelserna 
stadgar att den egendom som gäldenären har utgett skall återbäras till konkursboet. Har 
vederlag lämnats till gäldenären har medkontrahenten rätt att få tillbaka det. Skulle det 
vara så att egendomen inte finns kvar skall ersättning för dess värde utges. Bland 
reglerna om verkan vid återvinning återfinns även en regel som stadgar att den som är 
skyldig att återbära egendom till gäldenärens konkursbo skall utge avkastning samt att 
denne i vissa fall har rätt till ersättning. Vidare regleras vad som följer när en tredje man 
har ställt egendom som säkerhet för en förpliktelse samt en regel om jämkning i vissa 
fall. Till sist stadgas att den rätt till återvinning som konkursboet har även gäller i de fall 
då egendomen har överförts till annan då denne varit i ond tro gällande de 
omständigheter som rätten till återvinning grundas på.25

                                               

21 Lennander, Återvinning i konkurs s. 132
22 Welamson, Mellqvist, Konkurs s. 78, Lennander, Återvinning i konkurs s. 29 f
23 Se vidare KL 4:1-4
24 Se vidare KL 4:5-13
25 Se vidare KL 4:14-18
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De sista reglerna i kapitlet handlar om hur förvaltaren kan påkalla återvinning samt att 
även borgenärerna har sådan rätt. Där stadgas även vid vilken tidpunkt en talan om 
återvinning får väckas samt vem som skall betala rättegångskostnaderna. Den 
avslutande bestämmelsen reglerar vad som gäller för den som genom ett beslut om 
återvinning får en fordran i konkursen.26

                                               

26 Se vidare KL 4:19-21



9

4 Den allmänna otillbörlighetsregeln

Den allmänna otillbörlighetsregeln i KL 4:5 är till för att fånga upp sådant som på 
olika grunder inte kan återvinnas genom de objektiva reglerna i kapitlet. Här finns både 
objektiva och subjektiva rekvisit uppställda. Skillnaden mellan regeln i KL 4:5 och de 
övriga reglerna om återvinning är främst att återvinningsfristen är förlängd och att den 
inte riktar in sig på en speciell sorts rättshandlingar. Speciellt för denna regel är att 
indirekt skada är tillräckligt för att återvinning skall kunna ske.

4.1 Regelns framväxt

Regeln i KL 4:5 sägs vara den allmänna otillbörlighetsregeln. Återvinningsreglerna 
grundar sig på actio pauliana från den romerska rätten. I de svenska reglerna har det inte 
gått att hitta någon ren actio paulianaprincip, det fanns dock en bestämmelse i 1921 års 
lag som liknade denna. Idag finns i lagen inte några spår efter actio pauliana, istället har 
en allmän regel i KL 4:5 införts där återvinning kan ske vid otillbörliga rättshandlingar 
som medfört skada för borgenärerna och där medkontrahenten varit i ond tro.27 Regeln 
har fått modifieras ett flertal gånger innan den fick sitt nuvarande utseende. Det 
viktigaste har varit tillkomsten av den omvända bevisbördan som gäller i närståendefall. 
Eftersom det var svårt att bevisa att ond tro hos medkontrahenten förelåg var det vanligt 
att en talan om återvinning ej vann bifall enligt de tidigare reglerna. Då denna flaskhals 
skapade stora problem för de som skulle tillämpa lagen och för de konkursbon som 
ansökte om återvinning ändrades reglerna avseende närstående. Eftersom de flesta 
otillbörliga transaktioner sker mellan gäldenär och närstående och närstående även får 
anses ha den extra insyn i gäldenärens ekonomi som krävs för att se om gäldenären är 
insolvent gjordes genom en lagändring ett försök att underlätta återvinningsförfarandet i 
de fallen.

4.1.1 Nuvarande lagstiftning
KL 4:5

En rättshandling, varigenom på ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför 
andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller hans skulder har 
ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förförandet, ensamt eller i förening med 
annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till 
gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig.

Närstående till gäldenären skall anses ha sådan kännedom som anges i första stycket, 
om det inte görs sannolikt att han varken hade eller borde ha haft sådan kännedom.

Om rättshandlingen ägde rum mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den 
har gällt någon närstående till gäldenären.

                                               

27 Lennander, Återvinning i konkurs s. 132 ff 
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Med de nya reglerna krävs ingen skadeavsikt från gäldenärens sida, det krävs inte heller 
att gäldenären själv har varit den som burit sig illa åt. Från medkontrahentens sida är det 
tillräckligt med att ond tro förelegat. Därmed har kravet på att medkontrahenten skall ha 
haft kännedom om gäldenärens uppsåt, vilket var grundtanken bakom actio 
paulianaprincipen, tagits bort. Reglerna om återvinning riktar sig mot otillbörliga 
rättshandlingar på både gäldenärens och borgenärens sida.28

Regeln i KL 4:5 är inte subsidiär29 till de särskilda reglerna som i övrigt gäller vid 
återvinning enligt KL, vilket innebär att den kan tillämpas även när rekvisiten hos de 
objektiva reglerna är uppfyllda (detta gäller även i det omvända fallet).30 Detta får en 
icke obetydlig effekt eftersom verkningarna av återvinning enligt KL 4:5 i vissa fall är
mer gynnsamma för konkursboet än vad som följer av återvinning enligt de objektiva 
reglerna. Då fristerna skiljer sig åt mellan reglerna kan det spela roll även i det 
avseendet att reglerna inte är subsidiära. Fristerna i de objektiva bestämmelserna är 
kortare än den frist som lagstiftaren valt i den allmänna regeln i KL 4:5. Då det går att 
använda sig av KL 4:5 istället för någon av de objektiva bestämmelserna kan man föra 
talan om återvinning trots att fristen i den objektiva regeln har gått ut. 

4.2 Rekvisiten

I lagstadgandet KL 4:5 kan utläsas flera rekvisit för att återvinning skall vara möjlig. 
Regeln innehåller både objektiva och subjektiva rekvisit. Nedan följer ett klarläggande 
av vad rekvisiten egentligen innebär. Vad menas till exempel med rättshandling, skada, 
otillbörligt och ond tro? Det kan tyckas vara relativt vanliga begrepp, den juridiska 
definitionen är dock oftast mer nyanserad än vad som avses i vardagligt tal, inte minst 
inom konkursrätten. Även viss historia om hur dessa rekvisit har vuxit fram och 
förändrats genom de olika lagstiftningarna tas upp, för att ge en djupare förståelse för 
bestämmelserna. Eftersom KL 4:5 intar en mer allmän ställning än övriga regler i 
återvinningskapitlet kommer vissa skillnader att presenteras för att försöka förklara vad 
det är som ger regeln dess allmänna karaktär. Då rekvisiten skiljer sig åt kommer även 
framställningarna till viss del att göra det. Samtidigt kommer det att framgå att vissa 
saker är gemensamma för alla eller för några av rekvisiten, detta gäller bland annat 
bevisbördan som endast i avseende på närstående avviker från resterande situationer.

De objektiva rekvisiten som krävs för att en rättshandling skall kunna gå åter är:

 att en rättshandling har företagits
 att rättshandlingen förorsakat skada för borgenärerna
 samt att detta skett på ett otillbörligt sätt.

I skaderekvisitet (p. 2) ingår dels ett krav på att rättshandlingen varit till nackdel för 
borgenärerna, dels ett krav på att gäldenären var eller blev insolvent då rättshandlingen 
företogs. Det räcker i båda fallen med att en indirekt skada har uppstått. 

Det subjektiva rekvisitet riktar sig till medkontrahenten och stadgar:

 att medkontrahenten skall ha varit i ond tro.
                                               

28 Lennander, Återvinning i konkurs s. 134
29 Subsidiär, underordnad, sidoordnad
30 SOU 1970:75 s. 160
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4.2.1 Rättshandlingsrekvisitet 

Transaktionen som genomförts skall vara en rättshandling för att återvinning skall vara 
aktuell. I motiven till lagen talas om rättshandlingar överlag. Enligt dessa ingår vanliga 
onerösa avtal, gåva, betalning, uppsägning med mera.31 Det är otillbörliga 
rättshandlingar som kan återvinnas, alltså gäller att faktiska dispositioner inte kan 
återvinnas i andra fall än då omständigheterna runtomkring gör dem otillbörliga.32 En 
vanlig betalning skulle alltså inte kunna ses som en rättshandling som kan återvinnas 
om det inte visar sig att exempelvis gäldenären på något sätt har antytt att han har 
ekonomiska svårigheter och att det bästa för borgenären vore att kräva honom på sin 
fordran nu. Omständigheterna runt betalningen som gäldenären sedan företar kan leda 
till att en till synes helt vanlig betalning av en fordran egentligen är en återvinningsbar 
otillbörlig rättshandling. 

En annan fråga som uppstår när man läser rekvisitet är vem som skall ha vidtagit den 
rättshandling som återvinns. Som svar på den frågan kan en uppfattning färgad av den 
romerska rätten finnas. Enligt denna skyddas en borgenär i en konkurs endast mot 
rättshandlingar som gäldenären själv har vidtagit och återvinningsreglerna ger inte något 
skydd borgenärerna emellan. Eftersom reglerna om återvinning riktar sig mot 
förföranden på både gäldenärens och borgenärens sida är det ostridigt att en 
rättshandling kan återvinnas oberoende av vem som har företagit den, gäldenären eller 
borgenären (i motiven står att det är likgiltigt om det är gäldenären själv som har 
fullbordat rättshandlingen eller om det är någon annan33). Även om reglerna riktar sig 
till båda sidor så kan det sägas att när det handlar om att motverka att en borgenär 
gynnas framför en annan så riktas reglerna i första hand mot borgenärerna medan 
reglerna som ska förhindra att egendom tas från konkursboet först och främst riktar sig 
mot gäldenären.

Bland de situationer som skulle kunna uppstå där borgenären ensidigt företagit en 
rättshandling kan kvittning nämnas. Kvittning från borgenärens sida kan vara en sådan 
ensidig rättshandling som är återvinningsbar då övriga omständigheter leder till att 
rekvisiten i KL 4:5 är uppfyllda. Så var fallet i NJA 1998 s. 487 där ett leasingföretag 
köpte bilar från ett närstående bilföretag och på så sätt skuldsatte sig. Skulden kvittades 
sedan mot fordringar som leasingbolaget i sin tur hade på bilföretaget. Bilföretaget gick 
senare i konkurs och frågan om återvinning blev aktuell. HD ansåg efter en samlad 
bedömning av situationen att transaktionerna var att anse som otillbörliga och att 
återvinningsgrund förelåg. Enligt domen är det ostridigt att företaget var på obestånd då 
transaktionerna genomfördes och flera omständigheter i fallet utgjorde skäl för att man 
skulle anse att leasingföretaget otillbörligt hade gynnats framför bolagets andra 
borgenärer. Återvinning skedde här efter tillämpning av KL 4:5, den allmänna 
otillbörlighetsregeln. Även i RH 1988:105 fann man att kvittning var en otillbörlig 
rättshandling som väsentligen rubbat förmånsrättsordningen i konkursen mellan 
borgenärerna. 

Vid lagregelns tillkomst diskuterades huruvida passivitet skulle kunna anses vara en 
rättshandling. I den offentliga utredningen skrivs att det är svårt att föreskriva att 

                                               

31 SOU 1970:75 s. 160
32 Lennander, Återvinning i konkurs s. 141
33 SOU 1970:75 s. 160
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underlåtenhet skall anses vara en rättshandling men att analogislut inte kan uteslutas i 
speciella fall.34 Frågan om det går att definiera begreppet rättshandling har varit ett 
problem även inom avtalsrätten. I Avtalslagen (1915:218)35 har begreppet rättshandling 
använts så pass vidsträckt att man kan inordna alla viljeförklaringar som har till syfte att 
grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande som faller inom 
förmögenhetsrättens område, detta utan att det har någon betydelse huruvida syftet 
uppnås eller ej.36 Inom avtalsrätten skulle det alltså vara möjligt att se underlåtenhet 
eller passivitet som en rättshandling. I ett rättsfall från 1978 (NJA 1978 s. 194) ansåg 
HD att passivitet utgjorde grund för återvinning då ett bolag underlåtit att meddela sina 
kunder om att det var insolvent. Kunderna betalade sina fakturor till bolagets 
checkkonto som det innehade med en kredit hos en bank. Kontot var anslutet till ett 
bankgirokonto och pengarna som kom in på detta avräknades mot en 
checkräkningsskuld som bolaget hade hos banken. När bolaget kom på obestånd ställde 
de in sina betalningar, något som banken omedelbart underrättades om. Då bolaget inte 
meddelade sina kunder om att det var på obestånd och att kunderna skulle sluta betala in 
sina fakturor på kontot så fortsatte transaktionerna som tidigare. Frågan i målet var 
huruvida de belopp som kunderna betalat in efter att banken fått information om 
bolagets insolvens kunde återvinnas. HD ansåg att banken gynnats framför andra 
borgenärer på ett otillbörligt sätt. Bolagets underlåtenhet att meddela sina kunder 
insolvensen i bolaget var att bedöma som en sådan rättshandling som angavs i 
dåvarande 30 § och återvinning av beloppen skedde. 

En annan passiv handling som kan leda till återvinning är det fall då en borgenär 
avsiktligen låter en fordran eller ett borgensansvar som den har åtagit sig preskriberas 
och sedan försätts i konkurs. På det sättet har borgenären handlat så att skada uppstår 
för borgenärerna i sin egna konkurs. 

I de ovan angivna fallen har passivitet varit att jämställa med en positiv rättshandling, 
vilket torde vara något ofta förekommande. Lennander menar att det vore rimligast att 
godta passivitet som rättshandling och istället låta de övriga förutsättningarna för 
återvinning i KL 4:5 bli en gräns för när återvinning är möjligt eller inte37. En följd av 
detta blir att det inte är alla former av passivitet som går att komma åt genom 
återvinning. I fall där en gäldenär avstår från att motta en gåva eller ett arv uppfylls i 
alla fall inte rekvisitet om ond tro hos medkontrahenten och handlingen faller därmed 
utanför regelns tillämpningsområde.38

4.2.2 Nackdelsrekvisitet (skaderekvisitet)

Rättshandlingen som kan bli föremål för återvinning skall ha varit till nackdel för 
borgenärerna i konkursen på sätt som anges närmare nedan, således sägs att det i regeln 
finns ett nackdelsrekvisit. Rekvisitet om nackdel har omformats från det skaderekvisit 
som fanns i äldre lag. I detta rekvisit finns både ett krav på att rättshandlingen skall ha 

                                               

34 SOU 1970:75 s. 160
35 Avtalslagen, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
36 Almén, Eklund, Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område s. 97
37 Gertrud Lennander, justitieråd och tidigare professor i civilrätt vid Stockholms Universitet
38 Lennander, Återvinning i konkurs s. 144
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varit till nackdel för borgenärerna samt ett krav på att gäldenären blev insolvent eller att 
insolvens förelåg redan när rättshandlingen företogs.39

Nackdelsrekvisitet är som redan nämnts en omformulering av det tidigare 
skaderekvisitet. Detta äldre rekvisit innebar att anledningen till konkursen skulle inträda 
i och med rättshandlingen eller att den redan uppstått då handlingen företogs. I äldre lag 
avsågs nämligen med skada en minskning av utdelningen i gäldenärens konkurs för 
borgenär eller en omintetgjord utdelning till densamme. Det förutsattes även att skadan 
för att räknas som sådan skulle vara en omedelbar följd av rättshandlingen som hade 
företagits, vilket i sin tur skulle innebära att gäldenären blev insolvent genom 
handlingen eller att dennes insolvens förvärrades av densamma. Var det så att 
gäldenären hade medel att betala sina skulder även efter handlingen hade ingen direkt 
(omedelbar) skada uppstått och rekvisitet var därmed ej uppfyllt. Det fanns dock i likhet 
med dagens lagregler ett undantag där omedelbar skada ej krävdes. Detta var den så 
kallade actio pauliana regeln i dåvarande 34 § som var den tidens allmänna 
otillbörlighetsregel. Vid tillämpning av denna krävdes endast indirekt skada.40

Som framgår av KL 1:2 2 st. menas med insolvens det läge då gäldenären inte kan 
betala de skulder han har och denna oförmåga inte endast är tillfällig. När lagtexten 
skrevs fanns det förslag på att istället för insolvens ha insufficiens41 som krav. Det 
ansågs dock finnas övervägande skäl för att kräva insolvens framför insufficiens. Ett 
viktigt skäl var att insolvens enklare kan noteras utifrån. En medkontrahent kan lättare 
upptäcka gäldenärens insolvens då det syns genom betalningsanmärkningar eller 
bristande förtroende hos kreditgivare. Insufficiens är inte synbart utifrån på samma sätt 
utan för att upptäcka ett sådant förhållande hos gäldenären tordes insyn i dennes 
bokföring behövas.42

Själva rekvisitet om nackdel finns inte upptaget i lagtexten. Däremot kan sägas att det i 
den allmänna otillbörlighetsregeln exemplifieras. I regeln står att en rättshandling 
genom vilken på ett otillbörligt sätt något av nedanstående sker går åter, alltså återvinns. 
Det handlar om rättshandlingar där:

 en viss borgenär gynnats framför andra borgenärer
 gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna
 eller gäldenärens skulder har ökats.

Kravet på nackdel för borgenärerna är troligen rätt logiskt. Återvinning handlar om att 
rättshandlingar som har genomförts en viss tid innan gäldenären försätts i konkurs skall 
gå tillbaka. Genom återvinning vill man öka egendomen i konkursboet och därmed öka 
utdelningen till borgenärerna. Vad som sker vid återvinning är att vardera parten får 
tillbaka vad han har erhållit. Det vore ingen mening med att föra talan om återvinning 
om borgenärerna inte förlorat något på grund av rättshandlingen, en sådan talan skulle 
endast medföra kostnader och besvär och konkursboet skulle inte tjäna något på det.43

Enligt den offentliga utredningen avses med nackdel att gäldenärens ekonomiska 
ställning har försämrats. Vad det rör sig om här är inte att gäldenärens hela ekonomiska 
ställning har försämrats utan vad som krävs är att försämringen har betydelse för någon 

                                               

39 Lennander, Återvinning i konkurs s. 147
40 A.a. s. 92
41 Insufficiens, när skulderna överstiger tillgångarna
42 SOU 1983:60 s. 85
43 A.a. s. 88 ff.
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av borgenärerna. Det som skiljer regeln i KL 4:5 från övriga regler i återvinningskapitlet 
är att nackdelen i de senare reglerna skall ha uppstått genom rättshandlingen direkt utan 
att övriga omständigheter spelar in. I den allmänna regeln däremot krävs för återvinning 
inte att någon direkt nackdel har uppstått utan det är tillräckligt med indirekt sådan för 
att återvinning skall vara möjlig.44

Gällande rätt kräver inte att insolvens skall bevisas för att nackdel skall anses föreligga. 
Detta gäller som så ofta annars med undantag. I fråga om den allmänna 
otillbörlighetsregeln som nu står i fokus gäller ett krav på insolvens för att återvinning 
skall vara aktuell (detsamma gäller även de speciella reglerna om motbevisning för 
närstående). Beträffande de övriga reglerna i återvinningskapitlet föreligger en 
presumtion att gäldenären varit eller blivit insolvent genom transaktionen som faller in 
under någon av de objektiva reglerna, denna presumtion är icke motbevisbar.45

Bevisbördan har lagts på den som påkallar återvinning. Det är med andra ord den som 
påkallar återvinning som skall bevisa att rättshandlingen har varit till nackdel för 
gäldenärens borgenärer.46

En viktig fråga är till vilken tidpunkt bedömningen om nackdel har skett eller ej skall 
hänföra sig. Då reglerna om återvinning innehåller olika krav på direkt och indirekt 
skada kan inte ett och samma svar på denna fråga ges. Vad gäller KL 4:5 krävs endast 
en indirekt nackdel, alltså en nackdel som har uppstått ensam eller i förening med andra 
händelser. Som exempel kan nämnas att gäldenären inte har agerat otillbörligt vid 
rättshandlingen men att denne senare företar något med de pengar som kom ut ur 
handlingen på ett otillbörligt sätt, som att göra dessa otillgängliga för borgenärerna. Vid 
tillämpning av KL 4:5 gäller följaktligen att det inte har någon betydelse när nackdelen 
har inträffat. Så länge det föreligger ett orsakssamband mellan rättshandlingen och den 
skada som uppstår för borgenärerna är nackdelsrekvisitet oavsett tidpunkt uppfyllt. 
Enligt de objektiva reglerna om återvinning i återvinningskapitlet gäller att nackdelen 
skall ha inträffat antingen då rättshandlingen företogs eller då gäldenären försätts i 
konkurs. Det viktigaste är att nackdelen har uppkommit som en direkt följd av 
rättshandlingen och därmed är det tidpunkten då rättshandlingen företogs som skall 
ligga till grund för bedömningen.47 Här är utrymmet för återvinning alltså större i den 
allmänna regeln än i övriga regler.

4.2.3 Rekvisitet om otillbörlighet

Det sista objektiva rekvisitet som uppställs i KL 4:5 är att rättshandlingen skall ha varit 
otillbörlig. Detta innebär att nackdelen som har uppstått för borgenärerna skall ha 
förorsakats på ett sätt som varit otillbörligt. Det kan te sig märkligt att kalla detta ett 
objektivt rekvisit då ordvalet ”otillbörlig” för tankarna till värderingar av allmänt slag. 
Rekvisitet har dock en teknisk, konkursrättslig innebörd som inte skall blandas ihop 
med något som är moraliskt klandervärt i allmän betydelse.48

                                               

44 Lennander, Återvinning i konkurs s. 91
45A.a. s. 92
46 SOU 1970:75 s. 134
47 Lennander, Återvinning i konkurs s. 94, 146
48 A.a. s. 155 f.
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Begreppet otillbörlig är ändå relativt stort och oöverskådligt. Att söka vägledning från 
tillämpning av begreppet inom andra rättsområden torde inte vara till någon större hjälp, 
med vissa få undantag. Något som står klart är dock att sådana rättshandlingar som är 
straffbara enligt Brottsbalken (1962:700) kapitel 11 om brott mot borgenärer är 
otillbörliga även enligt begreppets betydelse i den konkursrättsliga lagstiftningen. Detta 
innebär dock som huvudregel inte att sådant som anses otillbörligt enligt KL skulle vara 
straffbart endast av den anledningen, en rättshandling kan återvinnas även om den inte 
är olaglig.49 I motiven menar lagberedningen att det kan vara otillbörligt att gynna en 
viss borgenär framför andra borgenärer. En rättshandling, exempelvis en vanlig 
betalning, som i ordinära fall inte anses vara otillbörlig kan vara det då situationen är så 
prekär att betalningen i det speciella fallet anses vara otillbörligt gynnande av borgenär 
framför andra. Det finns dock fall där en borgenär med en förfallen fordran ändå kan få 
betalt framför andra borgenärer. Dennes fordran kan vara förenad med förmånsrätt som 
innebär att den skulle få betalt även vid en konkurs hos gäldenären, handlingen anses då 
ej vara otillbörlig. Även rättshandlingar där gäldenärens egendom undandras 
borgenärerna kan anses vara otillbörlig. Det kan handla om situationer där gäldenären 
säljer viss egendom och sedan använder betalningen till att skaffa egendom som inte är 
utmätningsbar. Att en gäldenär säljer egendom för att få pengar till sitt levebröd är dock 
enligt lagberedningens mening inte otillbörligt.50 Detta torde inte vara en märklig åsikt 
då det skulle vara svårt att på ett vinnande sätt förespråka borgenärernas rätt framför 
gäldenärens rätt till mat och husrum etc. 

Regeln i KL 4:5 är en generell regel som kan sägas vara huvudregeln bland de 
återvinningsmöjligheter som står till buds. Det är alltså så att vad de övriga reglerna är 
avsedda att innefatta för situationer alla faller in under denna bestämmelse. 
Återvinningsreglernas funktion är att försöka hejda illojala dispositioner. Reglerna finns 
för att ingripa mot rättshandlingar som företas en kort tid före en konkurs hos 
gäldenären. Rättshandlingar som vidtas vid den tidpunkten är oftast sådana handlingar 
som syftar till att undvika följderna av en konkurs. Vid en konkurs fördelas gäldenärens 
alla tillgångar till borgenärerna, detta sker genom en princip som innebär att alla 
borgenärer skall behandlas lika samt en förmånsrättsordning bland borgenärernas 
fordringar. Om gäldenären genom en rättshandling kort tid innan konkursen har gynnat 
en enskild borgenär har denna inte behandlats på samma sätt som de övriga 
borgenärerna, en sådan rättshandling är otillbörlig. När det talas om illojala 
rättshandlingar, vilket är vad reglerna skall motverka, menas rättshandlingar som har 
motiverats av att gäldenären har ekonomiska svårigheter och att denne står inför en
eventuell konkurs. Utifrån detta kan slutsatsen dras att begreppen otillbörlig och illojal i 
det här avseendet kan jämställas. Otillbörliga rättshandlingar är alltså sådana 
rättshandlingar som reglerna är till för att motverka.51

Som med övriga lagregler där olika rekvisit finns uppställda för att tillämpning skall 
vara aktuell krävs i det enskilda fallet att alla rekvisit i bestämmelsen är uppfyllda. Det 
skall alltså vid återvinning enligt KL 4:5 röra sig om en otillbörlig rättshandling som 
varit till nackdel för borgenärerna, där gäldenären var eller genom handlingen blev 
insolvent och där medkontrahenten var i ond tro rörande gäldenärens insolvens och 
övriga omständigheter som kan ha betydelse. Då dessa rekvisit är uppfyllda i den 
enskilda situationen kan man anta att en otillbörlig rättshandling har företagits. Det 
krävs dock även en viss kvalifikation av det som gör rättshandlingen klandervärd. Det 

                                               

49 Lennander, Återvinning i konkurs s. 156
50 NJA II 1976  s. 179
51 Lennander, Återvinning i konkurs s. 157
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skulle kunna vara tillräckligt att rättshandlingen är av den typ som anges i de övriga, 
objektiva, återvinningsreglerna. Vid bedömning av otillbörlighet enligt dessa regler görs 
dock en typbedömning medan det i KL 4:5 mer tas hänsyn till handlingens yttre 
konkreta kännetecken i det enskilda fallet. Kvalifikationen kan utgöras av att ett av 
rekvisiten som finns uppställda i bestämmelsen är uppenbart uppfyllda. Om 
rättshandlingen gick ut på att ett stort belopp hölls undan från borgenärerna har stor 
skada för dessa uppstått, det verkar rimligt att i det läget anta att handlingen har varit 
otillbörlig. I motsatt fall kan otillbörlighetsrekvisitet ej uppfyllas då något av de övriga 
rekvisiten endast svagt uppfylls. Här skulle det subjektiva rekvisitet om 
medkontrahentens onda tro kunna spela en stor roll. Om det är svårt att bevisa ond tro 
från medkontrahenten kan otillbörlighetsrekvisitet brista. Det skulle i en sådan situation 
kunna vara så att medkontrahenten verkligen borde ha insett gäldenärens insolvens men 
subjektivt trott att denne skulle reda ut sina problem och därmed klara sig undan en 
konkurs.52 Eftersom man vid bedömningen av otillbörlighet behöver veta hur övriga 
rekvisit uppfylls torde denna bedömning göras efter att en bedömning av de övriga 
rekvisiten har genomförts.

Otillbörlighetsrekvisitet kan användas för att klandra något som en återvinningsbar 
rättshandling men även för att undanta sådana rättshandlingar som visserligen uppfyller 
de övriga rekvisiten men som inte anses vara vidtagna för att på ett klandervärt sätt 
undgå följderna av en eventuellt förestående konkurs. När lagregeln utformades 
anfördes i remissyttrandena att kravet på otillbörlighet var vagt. Det ansågs dock att det 
inte gick att hitta någon alternativ uppbyggnad som skulle fungera bättre och därför 
valde lagstiftaren att behålla det. Lagstiftaren överlät till rättstillämparen att lösa sådana 
tolkningsproblem som skulle kunna uppstå. Detta ger rättstillämparen fria händer att 
anpassa möjligheterna till återvinning på ett sätt som stämmer överens med de behov 
som skapas av utvecklingen på rättsområdet och i samhället.53

Reglerna om återvinning syftar som sagt till att motverka illojala rättshandlingar innan 
en förestående konkurs hos gäldenären. Kravet på otillbörlighet utgör inget undantag 
utan riktar sig, som övriga rekvisit, till otillbörliga handlingar på både gäldenärens och 
borgenärens sida. Det kan alltså vara så att det är förhållandena hos borgenären som 
leder till att en rättshandling anses vara otillbörlig.

Viktigt vid bedömningen blir även i detta fall vid vilken tidpunkt rättshandlingen skall 
ha varit otillbörlig. Principiellt gäller att tidpunkten för då transaktionen företogs, då 
gäldenären blev bunden av handlingen, skall räknas vid bedömningen. Eftersom även 
indirekt skada kan ge upphov till återvinning enligt bestämmelsen i KL 4:5 gäller att 
hänsyn skall tas till gäldenärens avsikter beträffande framtida händelser som är en följd 
eller fortsättning på den handling han företog tidigare och andra omständigheter som har 
varit av betydelse för skadans uppkommande. Medkontrahentens onda tro skall omfatta 
även de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig, därför är det svårt att 
bestämma någon exakt tidpunkt för bedömningen av om handlingen varit otillbörlig 
eller ej.54

                                               

52 Lennander, Återvinning i konkurs s. 157 f
53 A.a. s. 156
54 A.a. s. 159
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4.2.4 Det subjektiva rekvisitet

Bestämmelsen i 4:5 KL innehåller inte endast objektiva rekvisit utan även ett subjektivt 
sådant. Det gäller medkontrahentens onda tro angående gäldenärens insolvens och
övriga omständigheter som gör rättshandlingen otillbörlig. Den ursprungliga actio 
paulianaprincipen innehöll ett krav på skadeavsikt från gäldenärens sida. Gäldenären 
skulle med rättshandlingen ha haft avsikt att skada sina borgenärer, eller vissa av dem. 
Gällande rätt ställer inga krav på en sådan skadeavsikt från gäldenärens sida. Det krävs 
inte heller att gäldenären har handlat vårdslöst. Till det otillbörlighetsrekvisit som 
tidigare har behandlats krävs inte att gäldenären har känt till att handlingen har varit 
otillbörlig. Det subjektiva rekvisitet riktar sig mot medkontrahenten och dennes onda 
tro. Det faktum att gäldenären har gjort bedömningar om situationen som har visat sig 
vara felaktiga eller inte haft insikt om att situationen var otillbörlig skall inte sätta en 
ondtroende medkontrahent i en bättre sits.55

Enligt äldre rätt uppställdes hårdare krav på ond tro hos medkontrahenten. I 1921 års lag 
krävdes att medkontrahenten hade kännedom om den skadeavsikt som gäldenären hade. 
Då detta skapade stora bevissvårigheter skrevs ondtrosrekvisitet om i 1975 års lag där 
det istället krävdes ”vanlig” ond tro (culpöst handlande från medkontrahenten är 
tillräckligt56) och istället lade bevisbördan på återvinningskäranden, alltså oftast 
konkursboet. Trots ändringen ställde rekvisitet till stora problem för de som skulle 
bevisa att ond tro förelagat hos medkontrahenten och många gånger vann talan om 
återvinning inte bifall på grund av detta.57  I den nu gällande bestämmelsen ändrades på 
grund av bevissvårigheterna detta rekvisit vad gällde gäldenärens närstående. Enligt KL
4:5 2 st. presumeras numer ond tro hos närstående till gäldenären. Uppfattningen hos 
lagstiftaren vid ändringen var att de som är gäldenärens närstående får antas ha den 
insyn i gäldenärens verksamhet som krävs för att känna till eller åtminstone för att
denne borde känna till eventuell insolvens hos gäldenären eller de omständigheter som 
gjorde rättshandlingen otillbörlig.58

En presumtion innebär att man antar att ett visst förhållande föreligger fram tills att 
motsatsen är bevisad, på så sätt kan presumtionen brytas. I fallet med närstående ges 
möjlighet till detta genom att den närstående gör det sannolikt att han inte hade 
kännedom om gäldenärens ekonomiska förhållanden eller de övriga omständigheterna 
eller att han borde ha haft sådan kännedom. Kravet på den närstående är här att denne 
skall göra sannolikt att det är så som den påstår, det krävs inte att god tro styrks. På det 
här sättet har en chans getts till den närstående att undgå återvinning i de fall då god tro 
har förelegat.59

I fallet med närstående har bevisbördan lagts på just den närstående, det är denna som 
måste göra sannolikt att ond tro inte förelegat. Vad gäller övriga medkontrahenter till 
gäldenären gäller som vid övriga regler i återvinningskapitlet att det är 
återvinningskäranden som har bevisbördan. Detta leder till att det i de flesta fallen är 
konkursboet som skall bevisa att ond tro förelegat hos medkontrahenten. Det rör sig om

                                               

55 Lennander, Återvinning i konkurs s. 148 f.
56 Culpa, oaktsamhet, vårdslöshet utan uppsåt
57 Lennander, Återvinning i konkurs s. 149
58 SOU 1983:60 s. 53 f, 58 f.
59 Lennander, Återvinning i konkurs s. 149
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fall av vanlig ond tro här, det räcker alltså med ett culpöst handlade från 
medkontrahentens sida, denne skall ha bort inse gäldenärens insolvens m.m.60

Eftersom det går att återvinna rättshandlingar enligt KL 4:5 där skada indirekt har 
uppstått genom handlingen, faller det sig naturligt att medkontrahenten inte bara skall 
ha varit i ond tro gällande gäldenärens insolvens utan även gällande de övriga 
omständigheter som kan ha gjort rättshandlingen otillbörlig. I specialmotiveringen till 
förslag till ändring av KL har angetts att det subjektiva rekvisitet innebär att hela det 
aktuella förfarandet och dess inverkan på gäldenärens ekonomi skall tas i beaktande vid 
frågan om ond tro hos medkontrahenten.61 Även om medkontrahenten skall ha varit i 
ond tro med tanke på otillbörligheten vid rättshandlingens genomförande så krävs inte 
att han själv skulle ha bedömt handlandet som otillbörligt.62 Det spelar alltså ingen roll 
hur medkontrahenten själv värderat situationen. 

Det fastslås ingenstans att borgenären har en undersökningsplikt för att ta reda på om 
gäldenären är solvent eller inte. Däremot har man genom praxis kommit fram till att en 
sådan plikt kan uppstå vid situationer som kan skapa misstanke hos borgenären om att 
gäldenären är insolvent. En sådan misstanke skulle kunna uppstå vid transaktioner som 
inte är att se som ordinära, en betalning med osedvanliga betalningsmedel skulle med 
andra ord kunna ge en sådan misstanke hos borgenären. Det kan också vara så att 
borgenären faktiskt vet om att gäldenären har haft svårigheter med att betala eller att 
rykten har nått borgenären om gäldenärens svårigheter. Om det skulle vara så och 
borgenären inte reagerar på detta och det visar sig att gäldenären var insolvent kan det 
anses som culpöst handlande från borgenärens sida och det minskar chanserna att kunna 
bryta presumtionen om ond tro. I de fall då en borgenär erbjuds villkor som är väldigt 
förmånliga för honom borde han också börja misstänka att något inte står rätt till med 
gäldenärens ekonomiska situation. 63

4.3 Reglering om återvinningsfrist

Det är inte möjligt att återvinna en rättshandling hur långt tillbaka i tiden som helst. Det 
lagstiftaren har velat motverka med reglerna om återvinning är rättshandlingar som 
företas en viss tid innan en konkurs hos gäldenären, därmed har återvinningsfristen 
uppstått.

I det sista stycket som återfinns i den allmänna otillbörlighetsregeln (KL 4:5 3 st.) finns 
en reglering som innebär att rättshandlingar som uppfyller rekvisiten i bestämmelsen 
kan återvinnas om de företagits inom en period av fem år före fristdagen (särskilda 
bestämmelser gäller för närstående, se nedan). Detta innebär att det inte är möjligt att 
återvinna rättshandlingar som gäldenären eller någon annan har företagit mer än fem år 
före fristdagen, vanligen den dag då konkursansökan inkommer till tingsrätten. 

Sannolikt har fristdagen som utgångspunkt för fristberäkningen valts då denna tidpunkt 
är enkel att fastställa (inkommen ansökan till tingsrätten). Ett annat skäl bakom denna 

                                               

60Lennander, Återvinning i konkurs s. 149 f.
61 SOU 1983:60 s. 117
62 Prop 1970:75 s. 162
63 Lennander, Återvinning i konkurs s. 152 ff. 
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bestämmelse är troligen att man velat ge borgenärerna en chans att själva kunna påverka 
när återvinningsfristen skall börja löpa. 

4.3.1 Fristdagen

Vad som är fristdagen anges i KL 4 kapitel 2 §. Fristdagen är den dag då ansökan om att 
försätta gäldenären i konkurs kommer in till tingsrätten. Detta är huvudregeln. Sedan 
återfinns specialfall i bestämmelsen som anger vilka andra tidpunkter som ses som 
fristdag. Det handlar om fall där beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen 
(1996:764) om företagsrekonstruktion har meddelats, där ansökan om skuldsanering 
gjorts eller där ett dödsbo har avträtts till förvaltning av boutredningsman.64

Skulle det vara så att fler ansökningar om att försätta gäldenären i konkurs har 
inkommit skall fristdagen räknas från den dag då den första ansökningen inkom till 
tingsrätten, detta följer av KL 2:21.65

4.4 Regelns tillämplighet på närstående 

Närstående till gäldenären har genom utvecklingen av återvinningsreglerna fått inta en 
särställning jämfört med övriga medkontrahenter. Närstående behandlas genomgående i 
återvinningskapitlet på ett sätt som skiljer sig från övriga borgenärer. Dels rör det sig 
om regler som gäller endast de närstående till gäldenären, dels regler där fristerna har 
förlängts då det rör sig om närstående. 

4.4.1 Närståendekretsen

Det kan vara bra att ha en grundläggande förståelse om begreppet närstående och vad 
detta begrepp innefattar innan en genomgång av de särskilda reglerna tar vid.

Närståendekretsen definieras i KL 4:3. Denna bestämning av begreppet står fri från 
liknande definitioner i andra sammanhang, bland annat i aktiebolagsrätt och 
förmånsrätt. Förhållandet mellan gäldenär och närstående kan delas in i två olika 
kategorier. Den ena kategorin består av sådana personer som är närstående genom 
familjerättsliga band till gäldenären medan den andra kategorin består av de som har en 
ekonomisk gemenskap med gäldenären.66

                                               

64 För en mer detaljerad förklaring hänvisas till KL 4:2 2, 3 & 4 st. 
65 Lennander, Återvinning i konkurs s. 71
66 A.a. s. 80 f.
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KL 4:3

Som närstående till gäldenären anses den som är gift med gäldenären eller är syskon 
eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären eller är besvågrad med 
honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon 
samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära.

Som närstående till en näringsidkare eller en juridisk person anses vidare

1. den som har en väsentlig gemenskap med näringsidkaren eller den juridiska personen 
som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse,

2. den som inte ensam men tillsammans med en närstående till honom har sådan 
gemenskap med näringsidkaren eller den juridiska personen som sägs under 1, 

3. den som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över verksamhet 
som näringsidkaren eller den juridiska personen bedriver,

4. den som är närstående till någon som enligt 1-3 är närstående.

Enligt bestämmelsen första stycke kan även den som ”på annat sätt står gäldenären 
personligen särskilt nära” vara närstående. Denna lydelse innebär främst att gäldenärens 
sambo eller fosterbarn är att anse som närstående. Men det skulle också kunna handla 
om någon som tidigare har haft en betydande ekonomisk gemenskap med gäldenären 
men inte längre har det och på så sätt inte kan falla in under det andra stycket i 
paragrafen.67

Regeln i KL 4:3 skall enligt förarbetena tillämpas reciprokt. Med reciprok tillämpning 
menas att det är betydelselöst vem som försätts i konkurs, gäldenären eller den 
närstående, reglerna om närstående gäller i båda fallen. Detta innebär att en person eller 
en juridisk person som är närstående till någon, har den andra som närstående i det 
omvända fallet.68

Exempel: Gun är närstående till företaget X, då Gun har en väsentlig ekonomisk 
gemenskap med företaget genom en aktiemajoritet (KL 4:3 2 st. p.1). Skulle nu Gun 
försättas i konkurs så är företaget X på samma sätt närstående till Gun.

Av detta följer att även en juridisk person kan vara närstående till en fysisk person, trots 
att det inte följer av lagtextens första stycke där familjerättsliga band förbinder en 
gäldenär med en närstående. 

Avgörande för bedömningen av om det föreligger ett närståendeförhållande eller ej är 
tidpunkten då rättshandlingen företogs.69

4.4.2 Behovet av särskilda regler för närstående

Det har ansetts att det finns en stor risk att en gäldenär som har råkat i ekonomisk kris 
vill gynna närstående genom att handla illojalt mot sina (övriga) borgenärer. Handlar 
det om ett bolag som har hamnat i en ekonomisk dålig situation kan personer med 
                                               

67Lennander, Återvinning i konkurs s. 82
68A.a. s. 86
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inflytande över bolaget försöka skaffa sig ekonomiska förmåner på bekostnad av 
bolagets (andra) borgenärer.70 Både inom svensk och utländsk rätt ser man en tendens 
till strävan att utöka möjligheterna att återvinna rättshandlingar som en gäldenär har 
företagit med en närstående som motpart. Mellan gäldenären och dennes närstående 
förekommer de flesta illojala transaktioner.71

Eftersom närstående enligt definitionen i KL 4:3 oftast får anses vara sådana som har 
insyn i gäldenärens ekonomiska situation kan det lätt uppstå situationer där en 
närstående genom otillbörliga rättshandlingar försöker skapa ett bättre läge inför en 
förstående konkurs. Det kan även vara så att gäldenären, när denne inser att det inte står 
rätt till med ekonomin företar rättshandlingar för att rädda undan egendom till sig själv 
innan en konkurs, egendom som annars skulle fördelas mellan borgenärerna. Det 
speciella förhållandet mellan en gäldenär och dennes anhöriga får anses vara grund till 
de speciella regler som har skapats. 

4.4.3 Regleringen i KL 4:5 avseende närstående

Som ovan nämnts föreskrivs vissa särskilda bestämmelser närstående till gäldenären. 
Först och främst presumeras i paragrafens andra stycke att den närstående borde ha haft 
den kännedom som anges i paragrafens första stycke. En närstående skall alltså alltid 
anses ha varit i ond tro gällande gäldenärens insolvens och de övriga omständigheter 
som har gjort rättshandlingen otillbörlig. Den närstående kan dock bryta presumtionen 
genom att göra sannolikt att han varken hade eller borde ha haft kännedom av ovan 
angivet slag. Här krävs endast att påståendet görs sannolikt, det krävs alltså inte att god 
tro hos den närstående har bevisats. I bestämmelsens tredje och sista stycke där fristen 
för återvinning enligt regeln anges återfinns undantaget att ingen frist finns för den som 
är närstående till gäldenären. En rättshandling som uppfyller rekvisiten i bestämmelsen 
kan gå åter hur lång tid som än passerat sedan den företogs. I övriga fall, där 
medkontrahenten inte varit närstående gäller en frist på fem år före fristdagen.
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5 Problem vid tillämpning av regeln i KL 4:5

Här kommer vissa problem som kan uppstå när den allmänna otillbörlighetsregeln skall 
tillämpas att tas upp. För att inte endast basera dessa problem på teoretiska fakta 
kommer även ett par avgöranden från Högsta domstolen och utländsk rätt att refereras. 

Vid tillämpning av regeln i KL 4:5 uppstår det ibland problem, precis som vid 
tillämpning av de flesta andra lagbestämmelser. Det mest uppenbara är att det blir svårt 
att bevisa att en rättshandling har varit otillbörlig. Som redan nämnts bygger 
otillbörlighetsrekvisitet på att övriga rekvisit är uppfyllda. Om situationen är sådan att 
något av övriga rekvisit är starkt uppfyllt torde det inte vara svårt att bevisa 
otillbörlighet, motsatsvis torde det bli svårt att bevisa otillbörlighet om något av de 
andra rekvisiten endast är svagt uppfyllt. Ett annat problem har varit att bevisa 
medkontrahentens onda tro. På grund av detta ändrades bevisbördan då det gäller 
närstående till gäldenären så att det är denne som skall göra sannolikt att ond tro inte 
förelåg och på så sätt undgå återvinning. Detta eftersom det får antas att närstående har 
den insyn i gäldenärens ekonomiska situation som behövs för att kräva att denne har 
haft eller borde ha haft kännedom om gäldenärens solvens eller insolvens vid 
rättshandlingens genomförande. 

Den svenska praxis som har utarbetats på området är inte speciellt omfattande. Detta 
kan bero på att det i stor utsträckning görs försök att göra upp genom förlikning istället 
för att ta ärendet till domstol. Så var läget inför den senaste ändringen av KL. Då sades 
det i utredningen att många konkursförvaltare drar sig för domstolförhandlingar för att 
istället välja förlikning. Detta har lett till få vägledande avgöranden och därmed blir 
rättsläget på området osäkert.72

I NJA 1983 s. 737 var frågan om staten på otillbörligt sätt hade gynnats framför andra 
borgenärer då den som säkerhet för förfallna skattefordringar hade mottagit 
företagsinteckningar. Företaget i målet hade en längre tid haft ekonomiska problem 
innan det försattes i konkurs. En tidigare konkursansökan från Kronofogdemyndigheten 
hade förklarats vilande efter att försök att få företagets ekonomi stabil hade inletts. 
Viljan var att ackord skulle ske med de oprioriterade borgenärerna. Som säkerhet för 
statens fordringar ställdes företagsinteckningar. Det är dessa företagsinteckningar som 
konkursboet ansett skall återvinnas på grund av att staten otillbörligt har gynnats 
framför övriga borgenärer. HD kom fram till att staten redan från början skulle ha haft 
sådan förmånsrätt i konkursen att företagsinteckningarna visserligen kunde ses som 
gynnande av staten framför övriga borgenärer men att detta inte var otillbörligt för att de 
övriga borgenärerna som inte innehade förmånsrätt genom handlingen inte led skada. 
Ordningen mellan borgenärerna ansågs ej omkastas av rättshandlingen. Säkerställelsen 
genom företagsinteckningarna kunde inte ses som otillbörlig och konkursboets talan om 
återvinning ogillades av HD. I domskälen anger HD att för att ett gynnande av någon 
borgenär skall anses otillbörlig så skall någon omständighet vid rättshandlingen 
betraktas som otillbörlig, alternativt skall andra särskilda skäl föreligga för att 
gynnandet skall anses vara otillbörligt. Här kan nämnas att handlingen troligen skulle ha 
varit att anse som otillbörlig om det hade rört sig om ett gynnande av en borgenär som 
inte innehade den förmånsrätt som staten i det här fallet besatt även utan säkerheten i 
                                               

72 SOU 1983:60 s. 58



23

företagsinteckningarna. Staten intar på grund av sin förmånsrätt en särställning 
gentemot övriga, ”vanliga”, borgenärer. 

Frågan om otillbörligt gynnande behandlas även i NJA 1985 s. 29. I fallet rörde det sig 
om ett företag som gett i uppdrag åt en bokföringsbyrå att upprätta ett periodbokslut för 
att detta skulle tjäna som underlag för bedömning av företagets ekonomiska situation. 
När bokföringsarbetet var färdigställt stod det klart att företaget var insolvent. 
Bokföringsbyrån krävde för att utge bokslutet att företaget skulle erlägga betalning för 
utfört arbete. Byrån hade även tidigare hjälpt företaget med bokföringstjänster och 
krävde nu ersättning även för dessa tjänster. Företaget försattes senare i konkurs. Frågan 
i målet var huruvida återvinning kunde ske av betalningen som företaget erlade 
bokföringsbyrån. Konkursboets talan om återvinning gällde sådana fordringar som inte 
var förenade med förmånsrätt i företagets konkurs. Den betalning som företaget gjorde 
till bokföringsbyrån skulle, om återvinning ej skedde, leda till minskad utdelning för 
övriga borgenärer som har bättre rätt i konkursen, därmed uppstår en nackdel för dessa. 
Det stod klart att företaget vid tiden för betalningarna var insolvent och bokföringsbyrån 
kände till denna insolvens när betalningen genomfördes. Byrån bestred att den gynnats 
på ett vis som kunde anses vara otillbörligt. HD har i sin bedömning lyft fram praxis där 
det har fastställts att en uppdragstagare har rätt att hålla inne med räkenskapsmaterial 
som denne själv har framställt till dess att betalning sker. I förarbetena till KL har 
uttalats att till en ”ordinär” betalning skall räknas sådana belopp som utgör normal 
ersättning för arbete och kostnader som utbetalts för undersökning av ett bolags fortsatta 
drift. Vidare har det uttalats att expertråd oftast behövs i situationer där ett företag 
befinner sig i en ekonomisk kris för att undersöka huruvida företaget kan fortsätta sin 
verksamhet. En betalning som har skett under dessa premisser måste enligt HD anses 
utgöra en tillbörlig rättshandling även enligt återvinningsregeln i KL 4:573. Det som 
bokföringsbyrån erhållit för sina direkta kostnader vid framtagandet av ett periodbokslut 
anses därav ej otillbörliga. Detsamma anses gälla den ersättning som utgått för det 
löpande bokföringsarbetet med tanke på att detta hade ett nära samband med 
periodbokslutet. Den betalning som företaget gjorde avseende redan tidigare utfört 
arbete bestod av ett betydande belopp. Detta belopp har betalats efter påtryckningar från 
bokföringsbyrån, som genom inblicken de haft i företagets ekonomiska situation genom 
bokföringen, haft fördel framför andra borgenärer när det gäller företagets ekonomiska 
utveckling. Betalningen skedde när företaget hade det tungt ekonomiskt och en kort tid 
före konkursen. Av dessa omständigheter anser HD att gynnandet av bokföringsbyrån 
har varit otillbörligt, betalningen skall därmed återvinnas till konkursboet.

Ondtrosrekvisitet kan många gånger också ställa till problem vid tillämpning av regeln.
Dessvärre är praxis angående sådana prövningar i svensk rätt inte omfattande. 
Lennander tar dock upp fall ur dansk rätt som kan vara av intresse. Bland annat hänvisas 
till ett fall där ond tro hos en bank som där gäldenären hade ett checkkreditkonto hos 
inte ansågs vara i ond tro. Detta på grund av att banken inte kände till att gäldenären 
hade hållit krismöten angående sin ekonomi samt av den anledningen att banken hade 
gjort utbetalningar från gäldenärens kredit även efter att beslutet om konkurs var 
fattat.74

I ett annat danskt fall ansågs återvinning av fyra fakturor som en grossist betalat till en 
köttleverantör kort tid före en konkurs ej vara möjlig. Leverantören hade stoppat 
leveranserna till grossisten på grund av att dennes skuld hade blivit för stor och 
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grossisten betalningar hade skett senare än vad som var normalt mellan parterna. Inget 
av detta kunde dock utgöra grund för att leverantören insett eller borde ha insett att 
grossisten vid betalningen av fakturorna var insolvent.75

Återvinning var dock möjlig i ett fall där en person till en bilhandlare mot säkerhet i tre 
avbetalningskontrakt lämnat ett lån. Borgenären upptäckte dock efter några månader att 
kontrakten var värdelösa, bilhandlaren gav då borgenären istället en bil som ny säkerhet 
för lånet. Frågan i målet var om återvinning var möjlig av bilen. Rätten uttalade att det 
faktum att gäldenären var villig att ge en betydande säkerhet för att få lånet av
borgenären räckte för att misstanke om hos denne skulle uppstå om att gäldenären hade 
svårigheter med ekonomin. Vidare uttalade de att när borgenären insåg att den säkerhet 
han erhållit av gäldenären var värdelös måste det anses stå klart att han fått den visshet 
om gäldenärens dåliga läge som krävs för återvinning.76

Rekvisitet om ond tro är ett subjektivt rekvisit och bedömning huruvida ond tro 
förelegat eller ej måste ske i varje enskilt fall. Det har dock ansetts nödvändigt med 
särskilda regler för närstående eftersom dessa oftast torde ha den insikt om gäldenärens 
insolvens och övriga omständigheter som gör rättshandlingen otillbörlig. Därför har en 
omvänd bevisbörda införts i de fall där medkontrahenten är närstående till gäldenären. 
På så vis presumeras en ond tro och den närstående måste bryta denna för att undslippa 
återvinning. Genom dessa regler har man försökt gå runt de problem som uppstår för 
den som för återvinningstalan och svårigheterna att bevisa ond tro. På så sätt skall den 
flaskhals som uppstod genom tidigare lagstiftning kunna undvikas. 
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6 Sammanfattning och diskussion

Reglerna om återvinning syftar till att motverka otillbörliga transaktioner innan en 
konkurs. Återvinningsinstitutet har även en betydande preventiv verkan. Reglerna i 
återvinningskapitlet (4 kap.) i Konkurslagen är ganska omfattande och ett flertal olika 
rättshandlingar kan angripas och återvinnas vid en konkurs. De flesta av reglerna liknar 
varandra. Det kan förekomma skillnader i fristerna och vad det krävs för slags ond eller 
god tro hos medkontrahenten och så vidare, men grunden i alla regler är densamma. 
Detta gäller reglerna i KL 4:6–13 medan KL 4:5 är en mer allmän regel som riktar sig 
mot sådana rättshandlingar som på grund av ett eller annat skäl inte går att återvinna 
genom de övriga reglerna. Den allmänna otillbörlighetsregeln som KL 4:5 kallas är så 
att säga en uppsamlingsregel och en alternativ utväg då övriga vägar är stängda. 

Vid en första anblick kan reglerna te sig relativt enkla att tillämpa. Men det visar sig 
snart att de olika rekvisiten många gånger ställer till problem vid tillämpningen. Den 
allmänna otillbörlighetsregeln kan liknas vid undantaget som bekräftar regeln. Liknande 
allmänna regler har funnits sedan återvinning infördes i den svenska rätten, trots att 
utformningen har sett olika ut över tid. Reglerna har modifierats gång på gång och 
bevisbördan, frister, rekvisit och så vidare har ändrats. Behovet av uppsamlingsregler
har alltid funnits, detta gäller inte endast detta rättsområde utan liknande bestämmelser 
återfinns bland annat i avtalsrätten. 

Det som skiljer KL 4:5 från övriga återvinningsregler är de rekvisit som uppställs för att 
återvinning skall kunna vara möjlig. Det skall först och främst röra sig om en 
rättshandling, denna skall vara otillbörlig och genom den ensam eller i förening med 
andra händelser skall gäldenären bli insolvent, om han inte redan var det när 
rättshandlingen företogs. Det krävs även att rättshandlingen har medfört skada för 
borgenärerna i konkursen och att medkontrahenten ska varit i ond tro om gäldenärens 
insolvens. Det är alltså många olika rekvisit som skall uppfyllas och oftast är det svårt 
att fastställa att alla dessa är uppfyllda. Även om det kanske inte är vanligt så kan en 
sådan sak som begreppet ”rättshandling” ställa till problem. Oftast torde dock de 
handlingar som konkursboet vill återvinna vara sådana som utan större problem kan 
räknas in i begreppet, såsom olika sorters betalningar och gåvor och så vidare. 

För att anpassa regeln så att många olika fall kan avgöras i enlighet med den har 
lagstiftaren satt en återvinningsfrist som är längre än i de objektiva reglerna. Det räcker 
med indirekt skada för borgenärerna. Det gäller alltså att skada skall uppstå men det är 
tillräckligt att denna uppstår genom rättshandlingen i förening med övriga 
omständigheter eller händelser som sker till följd av rättshandlingen. På det har viset har 
skaderekvisitet utvidgats för att fler rättshandlingar skall vara möjliga att komma åt med 
regeln.

Även om de flesta av rekvisiten i regeln kan vara svåra att bevisa så måste en av de 
svåraste sakerna att bevisa vara ond tro hos medkontrahenten. Att bevisa vad någon 
kände till eller borde ha känt till vid ett specifikt tillfälle är även utanför 
rättstillämpningen en svårighet. På grund av dessa svårigheter har lagstiftaren ändrat 
bevisbördan avseende närstående, vilket torde vara ett steg i rätt riktning. Även om 
bevisbördan är omvänd så har den närstående getts en chans att bryta presumtionen om 
ond tro genom att göra det sannolikt att den istället befann sig i god tro. Genom att 
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formulera regeln på så vis har man underlättat både för konkursboet att återvinna 
rättshandlingar som gäldenär har företagit med närstående men även underlättat för den 
närstående att bevisa sin oskuld då läget är sådant att den faktiskt inte kände till eller 
borde ha känt till gäldenärens svårigheter. Då en närstående kan vara ett ”lätt byte” för 
gäldenären kan det vara lägligt att ge den närstående en möjlighet att bevisa att den 
kanske rent av har blivit lurad av gäldenären. 

Lagstiftaren har lämnat relativt stort utrymme för rättstillämparen att tillämpa regeln på 
det sätt som bäst stämmer överens med den verklighet som hela tiden förändras. Då 
reglerna nu börjar bli äldre kan det vara bra att detta utrymme lämnats vid stiftandet av
lagar. Det uppkommer hela tiden nya sätt att gå runt lagar och regler på. Om det fanns 
klara riktlinjer för hur reglerna skulle tillämpas skulle den som ville gå runt dem utan 
problem kunna göra det. Med reglerna som de ser ut idag kan man följa med i 
utvecklingen. Exempelvis kan en rättshandling som anses vara normal idag ha varit 
otillbörlig för tio år sedan, likaså kan det finnas handlingar som förr ansågs vara 
otillbörliga men som i dagens ekonomiska klimat inte kan anses ha den statusen längre.

Viktigt är att varje fall skall bedömas utifrån de omständigheter som förekommer i det 
enskilda fallet. Eftersom den allmänna otillbörlighetsregeln innefattar sådana allmänna 
och ”öppna” rekvisit måste det i varje enskilt fall beslutas om det var en rättshandling 
som företogs, om denna ledde till skada för borgenärerna och om den var att anse som 
otillbörlig. Klart är att det subjektiva rekvisitet inte kan tillämpas enligt praxis, även om 
den kan vara vägledande så måste den enskilde medkontrahentens onda eller goda tro 
bedömas. 

Slutligen står det klart att ett behov av dessa regler finns vid konkurser. Den som 
befinner sig i en pressad situation gör ofta saker som inte riktigt följer de regler som 
finns uppställda i samhället. Detta gäller rent allmänt men framförallt då det rör sig om 
ekonomiska bekymmer. Att så många som möjligt vill undvika en konkurs från första 
början borde vara ett rimligt antagande. Vidare vore det rimligt att anta att den som är 
på väg mot en konkurs vill skydda så stor del av sin egendom som möjligt. I sådana 
lägen uppstår situationer där den som är på väg mot en konkurs, en personlig sådan eller 
en företagskonkurs, vidtar handlingar som inte alltid är så rationella och som skadar de 
som på olika grunder har rätt i gäldenärens egendom. Att lämna dessa borgenärer helt 
utan skydd vore inte rättvist. Antagligen skulle en och annan borgenär undvika att låna 
ut pengar, ge kredit etc. om det inte fanns ett skyddsnät som exempelvis återvinning.
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