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Abstract 
 
Connect with a bankruptcy there is a possibility for the bankruptcy estate to refer to recovery 
according to 4 kap. 5- 13 §§ Konkurslagen- Recovery is applied when the debtor, before the 
bankruptcy, has tried to withhold property by, for example, distribute to the intimates, friends 
or by promote some creditor. Those undue transfers are then declared invalids. 
     With the reformation of KL in 1975 a lot of novelties were introduced within the law of 
tangible rights. The most prominent features were the objectification of the rules (the existing 
4:6- 13 KL). This led to there was no longer made demands on the co- contractors knowledge 
of the debtors economical standing or that this person was promoted before the others 
creditors of the debtor. By that the legislation chose to remove the subject matters which were 
introduced in the 1921`s KL, with the exception of the common rule of unfair in the existing 
4:5 KL. The reason was that the subject matters gave rise to difficulties for the bankruptcy  
estate to prove the co- contractors lack of good faith. 
     Further, regulations of exceptions were introduced concerning taxes and family judicial 
benefits of support. Above that the respites of recovery were considerable prolonged. Those 
respites were even more prolonged in the bosom of the intimates of the debtor. 
     The reason of that was that the enterprises extent had grown and that business connections 
spread, and that news forms of granting of credits were added. Even a more common matter 
than “damage” for a great numbers of objective basis of recovery were introduced. The 
difference implied that the procedure of the debtor had to involve “disadvantage” to the 
creditors. When it come to recovery of payment, the possibility to regain payment of payable 
debts was restricted. Nowadays are three cases mentioned, which can give rise to suspicion 
about one or more creditors have been promoted to the detriment of others. Those are, if the 
payment has been performed with other than customary means of payment, too early or with 
an amount which has considerable deteriorated the economical statute of the debtor. However, 
a common condition is, that the payment still, with regard to the circumstances, not can be 
considered ordinary. 
     With the regulation of the law of bankruptcy in 1987 the counter argumentation within the 
recovery was changed regarding to benefice transactions. That result in, that it is up to the 
defendant of recovery to prove insufficiency of the debtor, which is to say that the assets of 
the debtor under or after the time of the transaction considerably exceeded the assets of the 
latter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
I samband med konkurs finns det möjlighet för konkursboet att åberopa återvinning enligt  
4 kap.5-13 §§ KL1. Återvinning tillämpas då gäldenären innan konkursen försökt undandra 
egendom genom att exempelvis dela ut den till närstående, bekanta eller för att gynna någon 
borgenär. Dessa otillbörliga överlåtelser förklaras då ogiltiga. Betalningar som gjorts före en 
konkurs och som kan anses vara av ordinär karaktär beroende på verksamheten och dess 
omfattning kan däremot inte återvinnas.  
     Genom 1975 års reformering av KL infördes flertalet nyheter inom den materiella 
konkursrätten. De mest framträdande dragen var objektiveringen av reglerna (nuvarande 4:6- 
13 KL). Detta medförde att det inte längre ställdes några krav på medkontrahentens insikt om 
gäldenärens ekonomiska ställning eller att denne gynnats framför gäldenärens andra 
borgenärer. Därmed valde man att ta bort de subjektiva rekvisiten som infördes i 1921 års KL, 
med undantag av den allmänna otillbörlighetsregeln i nuvarande 4:5 KL. Anledningen var att 
de subjektiva rekvisiten i rättstillämpningen givit upphov till svårigheter för konkursboet att 
bevisa medkontrahentens ”onda tro”.  
      Vidare infördes undantagsbestämmelser beträffande skatter och familjerättsliga 
underhållsbidrag. Motiveringen var bl.a. att det allmänna som skatteborgenär ansågs ha en 
sämre situation än enskilda borgenärer. Regeländringen angående underhållsbidrag var att 
göra avsteg från återvinningsregeln som avsåg betalning eller förmånsrätt och som genom 
utmätning i vissa fall kunde återgå. Detta kom att gälla även frivilligt erläggande av 
underhållsbidrag som är förfallet till betalning, såvida inte den underhållsberättigade gynnats 
otillbörligt. 
      En annan nyhet som infördes genom 1975 års reglering av KL var att återvinningsfristerna 
förlängdes betydligt. Dessa frister kom att förlängas i extra stor utsträckning för kretsen av 
närstående till gäldenären. Anledningen till detta var att företagens omfattning vuxit och att 
affärsförbindelserna brett ut sig, inom och utom landets gränser. Vidare hade nya former för 
kreditgivning tillkommit. Dessa förändringar hade bidragit till att ett företags borgenärer inte 
längre kunde förutsättas ha fortlöpande kännedom om företagets ekonomiska ställning. Man 
förlängde även fristerna gällande benefika transaktioner samt transaktioner gentemot 
närstående där syftet var att undandra skatt.  
      Fristerna sattes till sex månader beträffande rättshandlingar av benefik natur och till tre 
månader för övriga fall. Vidare infördes en tvåårsfrist mot närstående till gäldenären. Fristen 
för återvinning enligt den allmänna otillbörlighetsregeln blev fem år i normalfallen. 
Anledningen till att kretsen av närstående till gäldenären vidgades i 1975 års KL var att de 
flesta illojala transaktionerna utfördes i relationen mellan gäldenären och dennes närstående. 
Till närståendekretsen kom även att räknas person som hade en väsentlig ekonomisk 
gemenskap med näringsidkaren samt den som genom en ledande ställning har inflytande över 
verksamhet som näringsidkare bedriver.  
      Vid konkurslagsreformen 1975 infördes även ett allmännare rekvisit än skada för ett stort 
antal objektiva återvinningsgrunder. Skillnaden blev att gäldenärens förfarande måste 
innebära ”nackdel” för borgenärerna 
     Beträffande benefika transaktioner, ändrades motbevisningen vid återvinning genom 1987 
års reglering av KL. Vid insolvens innebär det att gäldenären är ur stånd att betala sina 
skulder allteftersom de förfaller och att betalningsoförmågan inte är tillfällig. 
 
 
 

                                                 
1    konkurslag (1987:672)   



 

 
Efter lagändringen 1987 ankommer det på återvinningssvarande att i stället bevisa att 
gäldenärens tillgångar vid eller efter transaktionstillfället uppenbart översteg dennes 
tillgångar. 
      När det gäller återvinning av betalning, inskränktes möjligheten att återvinna betalning av 
förfallna skulder genom 1975 års lagstiftning. Nu anges istället tre fall, som typiskt sett kan 
leda till misstanke om att transaktionen skett för att gynna en eller flera borgenärer framför de 
andra. Dessa tre fall är, om betalningen skett med annat än sedvanliga betalningsmedel, i 
förtid eller avsett ett belopp som avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. En 
gemensam förutsättning är dock, att betalningen ändå inte med hänsyn till omständigheterna 
kan anses ordinär. 
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1. Inledning 

1.1Bakgrund 
 
I 1734 års lag var lagreglerna inom konkursrätten väldigt knapphändiga, vilket bidrog till att 
den romerska rätten fick större inflytande än på de områden som reglerades av lagstiftningen.  
Svea Hovrätt hämtade ledning i den romerska rätten redan under 1600- talet, exempelvis vid 
återvinning i konkurs. Under den tid som därefter förflöt fram till mitten av 1800- talet 
förekom viss konkursrättslig lagstiftning i Sverige. Dock fanns det egentligen inte något 
återvinningsinstitut. Bestämmelserna om återvinning i konkurs infördes i svensk rätt genom 
1862 års konkurslag 36 §, där den franska rätten utgjorde en tydlig förebild för lagstiftaren. I 
denna lag gavs till att börja med regler om återvinning av gåva, betalning med osedvanliga 
betalningsmedel, pant som ej betingats vid skuldens tillkomst samt utmätning. Vidare 
förekom ett stadgande, 36 § 3 mom, enligt vilket ett avtal som länt borgenärerna till förfång 
(som medfört förlust) kunde återgå, om medkontrahenten haft skälig anledning att antaga att 
borgenärerna skulle skadas. 1862 års konkurslag gällde, bortsett från att vissa revideringar 
skedde, fram till 1921, då Sverige fick en helt ny konkurslag. 
      Genom 1921 års reform infördes återvinningsmöjlighet vid betalning av förfallen gäld, vid 
pantsättning samt vid bodelning. Man uppställde även subjektiva rekvisit som måste vara 
uppfyllda för att återvinning av betalning, säkerställande och bodelning skulle kunna ske. 
Vidare infördes den allmänna regeln beträffande dolösa förfaranden (actio pauliana) i 34 § 
KL, där avtal som gäldenären ingått, i avsikt att skada borgenärerna kunde återgå, om 
medkontrahenten känt till gäldenärens uppsåt. Därutöver utsträcktes återvinningsfristerna.11 
      De mest framträdande dragen i 1975 års KL var objektiveringen av reglerna (nuvarande 
4:6-13 KL) som medför att det inte ställs några krav på medkontrahentens insikt om 
gäldenärens ekonomiska ställning eller om att medkontrahenten gynnats framför gäldenärens 
andra borgenärer. Det är tillräckligt, att vissa angivna yttre omständigheter föreligger, t.ex. att 
en betalning skett i förtid eller att gäldenären överlämnat en pant för en tidigare uppkommen 
skuld. Man valde således att ta bort de subjektiva rekvisiten, med undantag av den allmänna 
otillbörlighetsregeln i nuvarande 4:5 KL. Detta pga. att de subjektiva rekvisiten i 
rättstillämpningen visat sig ge upphov till svårigheter för konkursboet att bevisa 
medkontrahentens ”onda tro”. Vidare öppnades genom denna reform möjligheten till 
återvinning ytterligare. Kretsen av närstående till gäldenären vidgades och dessutom 
förlängdes återvinningsfristerna i extra stor utsträckning just i förhållande till denna grupp.         
      De ändringar som företogs i samband med införandet av 1987 års KL var endast mindre  
justeringar samt en språklig modernisering och en ny paragrafindelning.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2   Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, sid 22-26 
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1.2 syfte  
Syftet med denna uppsats är att göra en fördjupad undersökning av konkursrättens 
återvinningsregler. Detta genom att beskriva hur återvinningsreglerna utformats i förarbeten, 
lagtexter och sedermera rättspraxis.  
     Uppsatsen kartlägger även när återvinningsreglernas olika rekvisit anses vara uppfyllda 
och vilka problem som eventuellt kan uppstå när de tillämpas. Den jämför även de olika 
tolkningar och kommentarer som uppstått genom återvinningsreglerna. Dessa har i huvudsak  
hämtats från doktrinen samt från förarbeten. 

1.3 Metod 
Uppsatsen är deskriptiv, d.v.s. den beskriver till viss del äldre rätt samt i huvudsak gällande 
rätt. Den är baserad på den traditionella rättsdogmatiska metoden såsom lagtext, förarbeten, 
rättspraxis och juridisk doktrin. Den metod som använts under arbetets gång är att, det gjorts 
en jämförelse av relevant doktrin i ämnet samt att förarbetena till 1975 års reformering av 
konkurslagen fått bistå med bakgrunden till nu gällande rätt. Därutöver har vissa rättsfall, 
kopplade till konkurslagens olika återvinningsregler, studerats.  

1.4 Avgränsningar 
För att undvika att uppsatsen blir för omfattande, är den begränsad så till vida att den inte 
beskriver de regler som gäller vid kvittningsförfarandet, bodelning, pensionsstiftelser samt 
förmånsrättslagens regler vid återvinning . Därutöver kartlägger uppsatsen i ytterst lite mån 
andra länders konkurslagar. 

1.5 Disposition 
I första kapitlet finns en bakgrundsbeskrivning av återvinningsreglerna. Samt uppsatsens 
syfte, metod och avgränsningar. 
      Andra kapitlet beskriver återvinningsreglernas funktion, undantagsreglerna, 
återvinningsfristerna, närståendeförhållanden till gäldenären samt ett relevant rättsfall. 
      De förutsättningar som gäller för återvinning återges i tredje kapitlet. Dessa är Actio 
Pauliana och rekvisiten, såsom skade- och nackdelsrekvisitet. Därutöver det subjektiva 
rekvisitet och otillbörlighetsrekvisitet vilka återfinns i 4:5 KL. Detta kapitel återger även två 
rättsfall. Det första behandlar nackdelskravet och det andra otillbörligheten. 
      I det fjärde kapitlet beskrivs de benefika transaktionerna som återfinns i 4:6 KL. Kapitlet 
inleds med en kort sammanfattning av äldre rätt samt förarbetena till 1975 års konkurslag. I 
detta kapitel finns även förarbetena till 1987 års reglering av KL. Där återges diskussionerna 
beträffande motbevisningen, dvs. att återvinningssvaranden skulle bevisa att gäldenären 
varken var eller blev insufficient. Därutöver behandlas begreppet ”utbetalning av oskäligt hög 
lön” som återfinns i 4:8 KL. Kapitlet innehåller även ett rättsfall som är kopplad till benefika 
transaktioner.  
      Det femte kapitlet innehåller en beskrivning av begreppet ”återvinning av betalning”. 
Först i detta kapitel finns en inledning, som följs av en beskrivning av de olika begreppen i 
4:10 KL. Såsom, betalningar med annat än sedvanliga betalningsmedel, förtidsbetalningar, 
betalningar som försämrat gäldenärens ekonomiska ställning samt ordinära betalningar. Även 
här finns rättsfall som är kopplade till respektive rekvisit. 
     Slutligen innehåller sjätte kapitlet en avslutande diskussion.  
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2. Allmänt om återvinningsreglerna 
    

2.1 Återvinningsreglernas funktion 
 
För bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten har återvinningsreglerna och deras 
tillämpning en central betydelse. Dessa regler fyller både ett preventivt och ett reparativt 
ändamål. Det preventiva syftet är att presumtiva medkontrahenter kan antas avstå från att 
träffa avtal som i händelse av konkurs riskerar att återgå. För att den preventiva effekten skall 
upprätthållas är det dock en förutsättning att reglerna verkligen tillämpas.3  
      I förarbeterna till 1975 års reform framfördes att återvinningsinstitutets viktigaste 
funktioner ligger i att motverka att borgenärer gentemot gäldenär i ekonomiskt trångmål 
företar brådstörtade åtgärder, som syftar till att ge dem en bättre ställning om konkurs inträffar 
men som samtidigt kanske blir den direkta orsaken till ett fullständigt ekonomiskt 
sammanbrott. En annan viktig funktion var att återvinningsinstitutet, genom förekomsten av 
återvinningsregler, skall vara tryggade mot att gäldenären på ett mot borgenärskretsen illojalt 
sätt placerar sina tillgångar så att borgenärerna inte kan komma åt dem.4 
      De grundtankar som uppbär återvinningsinstitutet är detsamma som konkursinstitutets 
ursprungliga funktion. Konkursinstitutet kan sammanfattas i uttrycket par conditio 
creditorum, dvs. likabehandling av borgenärerna. Enligt Gertrud Lennander, tidigare 
professor och justitieråd, har det grundläggande syftet med återvinningsreglerna varit det att, i 
de fall där gäldenärens tillgångar inte räcker för att betala dennes borgenärer skall de 
tillgångar som finns, enligt bestämda regler, fördelas lika mellan borgenärerna. Härigenom 
förhindras en kamp om tillgångarna, inte enbart en kamp mellan borgenärerna inbördes, utan 
även mellan gäldenären och borgenärskollektivet. Emellertid kan även återvinningsreglerna 
leda till att gäldenären skyddas mot obehöriga påtryckningar från någon eller några av sina 
borgenärer. En borgenär som vet att en framtvingad betalning ändå kommer att återvinnas är 
mer benägen att hjälpa gäldenären ekonomiskt än en borgenär som försöker komma åt 
gäldenärens tillgångar, före de andra borgenärerna.5 
      Justitierådet Gösta Walin (1902-2002) har kommenterat Lennanders tolkning av 
regeringens proposition (1975:6) Han ifrågasätter om hon kanske i allt för hög grad använt sig 
av departementchefens angivna motiv till hjälp vid tolkningen av de särskilda bestämmelserna 
och att beskrivningen av återvinningsreglernas funktion delvis är ganska orealistiska Enligt 
Walin var lagberedningens mening i allt fall att dessa bestämmelser skulle tala för sig själva. 
Reglerna  avsåg endast motverka dispositioner från gäldenärens sida som var till skada för 
borgenärerna. I viss mån var det även möjligt att med återvinning angripa åtgärder som inte 
gäldenären själv angripit. Walin betonar dock, att Lennander med all rätt framhåller att 
återvinningsinstitutets huvudsakliga funktion går ut på att skydda borgenärskollektivet.6 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3   SOU 1983:60 s. 64-65 
4   Prop. 1975:6 sid. 132 
5   Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, s. 17-20 
6   Walin, Gösta, Materiell Konkursrätt, andra upplagan, Norstedts förlag, Stockholm 1987 s. 126 ff. 
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2.2 Undantag från återvinning 
 
I SOU (1970:75) föreslogs att betalning av skatter och familjerättsliga underhållsbidrag 
normalt skulle vara undantagen från återvinning. Beredningen konstaterade att återvinning av 
skattebetalningar är förenade med särskilda problem. De påpekade även att det är mycket 
svårt att fastställa under vilka omständigheter staten som mottagare av skattebetalningar kan 
anses vara i ond tro beträffande gäldenärens insolvens. Beredningens förslag gällande 
återvinning var av att skattebetalningar som gjorts i behörig ordning är friade från 
återvinning.7 Lagberedningen framhöll att när det gäller familjerättsliga underhållsbidrag är 
det behövligt att göra avsteg från den regel som avser betalning eller förmånsrätt som vunnits 
genom utmätning i vissa fall skall kunna återgå. I propositionen (1975:6) påpekades att inte 
heller frivilligt erläggande av sådant underhållsbidrag som är förfallet till betalning borde 
kunna återvinnas, såvida inte den underhållsberättigade gynnats otillbörligt. Beträffande vad 
som inte skulle betraktas som otillbörligt, tolkades detta i propositionen att beredningen även 
räknade sådana löpande betalningar som fullgörs först någon tid efter förfallodagen såsom 
ordinära betalningar, detta om gäldenären successivt brukat göra rätt för sig i efterhand. 
      Enligt Exekutionsväsendets organisationsnämnd var det inte ovanligt att fysisk eller 
juridisk person som försatts i konkurs kort tid dessförinnan levererat betydande belopp till 
kronofogdemyndigheten för betalning av restförd skatt. Kronofogdeföreningen och EON 
påpekade, att det kan uppstå svårigheter att avgöra om sådan betalning är ordinär. Vidare 
kritiserade nämnda remissinstanser beredningens lösning av frågor gällande återvinning av 
vissa skatter ur mer principiell synvinkel. Kronofogdeföreningen framhöll att skatteskulder 
för innehållen skatt på anställdas löner samt mervärdesskatt intar en särställning jämfört med 
andra gäldenärers skulder. Detta på grund av att företagarna anförtrotts att åt samhället 
inkassera dessa typer av skatter, som faktiskt betalas av anställda respektive konsumenter. 
Med anledning till de tolkningssvårigheter som uppstår beträffande de båda nämnda 
skatteslagen, anhöll föreningen att all betalning av sådan skatt skulle undantas från 
återvinning. 
      I propositionen anfördes vidare att det allmänna som skatteborgenär har en i vissa 
hänseenden sämre situation än enskilda borgenärer. De senare kan i allmänhet ”välja” sina 
gäldenärer, vilket inte det allmänna har möjligheter till. Det framfördes även att en gäldenär 
ofta har en särskild inställning till skattefordringar. Detta leder till att de flesta skatteskyldiga i 
första hand försöker tillgodogöra andra borgenärer framför det allmänna. Vidare påpekades 
att det förvisso inte var uteslutet att återvinning kunde ske av skatt som inbetalats före 
konkursutbrottet. Dock hade återvinningsfall som avsett betalda skattebelopp varit 
utomordentligt sällsynta. Det betonades även att återvinning i de flesta fall ej heller kunnat 
komma till stånd, på grund av svårigheterna att avgöra om staten varit i ond tro.8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7   SOU 1970:75 s. 150 
8   Prop. 1975:6 s. 135-136 
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Efter 1975 års revidering av KL fick 28 § följande lydelse: 
 
28 § Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel. Vad son 
har sagts nu gäller dock ej beträffande 
1. betalning av skatt eller allmän avgift som avses 1 § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar 
m.m. , om fordringen varit förfallen till betalning, 
2. betalning av eller förmånsrätt för underhållsbidrag enligt giftermåls- eller föräldrabalken, om bidragsbeloppet 
varit förfallet till betalning och den underhållsberättigade icke gynnats på ett otillbörligt sätt. Lag (1975:244)9 
 
Walin menar att dessa undantagsbestämmelser inte ger någon positiv regel om återvinning 
och att när återvinning blir aktuell, exempelvis om någon underhållsberättigad har gynnats 
otillbörligt, måste man söka stöd för yrkande om återvinning i t.ex. 4:5, 10 eller 13 § KL.10 
      Enligt Lennander var de argument som framfördes i propositionen, till stöd för att undanta 
skattebetalningar från återvinning, att dessa knappast håller för ett närmare skärskådande.   
Hon ifrågasätter vissa av argumenten som framlades i förarbetena, bl.a. att ondtrosrekvisitet 
inte enbart är svårtillämpat när det gäller skattetransaktioner. Det gäller överhuvudtaget alla 
transaktioner med juridiska personer. Även remissyttrandenas argument att det är svårt att 
avgöra, när en skattebetalning skall anses ordinär kritiserades. Problem vid tillämpningen 
uppstår även när det inte gäller skattetransaktioner.11        
 

2.3 Återvinningsfristerna 
 
Återvinningsinstitutet fick genom 1921 års KL en ganska detaljerad reglering i 28-40 §§. De 
då gällande fristerna utgjorde tidsperioder av viss längd närmast före konkursansökningen. 
Rättshandlingar som ägt rum mellan ansökningen och konkursbeslutet var också åtkomliga. 
 I 28 § gavs bestämmelser om återvinning av gåva varav borgenären haft märklig skada. 
Återvinningsfristen var då 180 dagar. Vid betalning av skuld som inte var förfallen och 
betalning av skuld med ovanliga betalningsmedel kunde enligt 29 § fås att gå åter, om 
betalningen skett inom 60 dagar före konkursansökningen. Denna frist gällde även ifall då 
gäldenären lämnat pant för skuld och vid vars tillkomst sådan säkerhet ej betingats. 
Borgenären kunde enligt 29 § undgå återvinning genom att visa att denne, när betalningen 
eller panten mottogs saknade skälig anledning anta att gäldenären avsåg att gynna denne 
framför övriga borgenärer. Sådan bevisning var dock utan betydelse, om borgenären hade 
skälig anledning anta att gäldenären var på obestånd eller hade kännedom om 
konkursansökningen. Hade gäldenären vid bodelning mellan sig och sin make eller makens 
arvingar eftergivit sin rätt i märklig mån, gick bodelningen åter enligt 33 §, om 
bodelningshandlingen inte ingivits till rätten tidigare än ett år före konkursansökningen.  
I 34 § fanns en i förhållande till 28, 28 a, 29, 32-33 §§ subsidiär återvinningsbestämmelse. För 
återvinning enligt denna paragraf förutsattes, att gäldenären ingått avtal vilket kommit till 
skada för borgenärerna, att det var gäldenärens avsikt att åstadkomma sådan skada och att 
medkontrahenten hade kännedom om gäldenärens avsikt.  
I fråga om avtal med gäldenärens make gällde ingen särskild återvinningsfrist, men i andra 
fall var fristen fem år från avtalet.12 
    
 

                                                 
9   KL (1921:225) 2 kap. 28 §, jfr KL 4:1 
10   Walin, Gösta, Materiell Konkursrätt, andra upplagan, Norstedts förlag, Stockholm 1987, s. 143 
11   Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, 2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, s 63-65 
12   Prop. 1975:6 s. 58 
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I förarbetena till 1975 års KL påtalades att återvinningsfristerna varit oförändrade efter 1921 
års konkursrättsreform. Den utveckling som ägt rum i samhället det senaste halvseklet, talade 
för att reglerna borde ses över. Det behövdes en generell förlängning av återvinningsfristerna, 
detta på grund av att företagens omfattning vuxit och att affärsförbindelserna brett ut sig, 
inom och utom landets gränser. Vidare betonades att nya former för kreditgivning hade 
tillkommit. Dessa förändringar bidrog till att ett företags medkontrahenter inte kan förutsättas 
ha fortlöpande kännedom om företagets ekonomiska ställning. Det fanns även särskilda skäl 
för att förlänga fristerna i fråga om sådana benefika transaktioner samt transaktioner gentemot 
närstående som syftar till att undandra skatt. Anledningen till denna förlängning var att den tid 
som förflyter från det att skattskyldighet uppstår till dess staten kan realisera ett skatteanspråk, 
inte i allmänhet rymdes inom återvinningsfristerna.13 
      Beredningens förslag var att fristerna skulle förlängas avsevärt. Frånsett bodelning 
föreslogs en kortare frist under vilken återvinning skulle kunna äga rum utan reservation. 
Denna frist sattes till sex månader beträffande rättshandlingar av benefik natur och till tre 
månader för övriga fall. Vidare föreskrevs en konstruerad tvåårsfrist som kunde åberopas mot 
närstående till gäldenären. Beredningen föreslog även att fristen för återvinning enligt den 
allmänna otillbörlighetsregeln skulle vara fem år i normalfallen. Dock skulle talan kunna 
riktas mot närstående utan särskild tidsbegränsning. 
      Rent allmänt var de flesta remissinstanserna positiva till beredningens förslag om 
återvinningsfristernas längd. Dock fanns det vissa farhågor för att förlängda 
återvinningsfrister skulle kunna inverka oförmånligt på tryggheten i den allmänna 
omsättningen. Dessa farhågor dementerades i propositionen med att förslaget att dela upp  
återvinningsfristerna i dels en kortare frist, dels en längre med möjlighet att undgå återvinning 
genom bevisning att skada inte drabbat borgenärerna. Detta visade sig vara en smidig 
tillämpning utan att omsättningsintresset skulle bli stört i alltför hög grad.14 
 
Efter 1975 års revidering fick 2:29 KL följande lydelse: 
 
29 § Med fristdag avses dagen då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in. Har god man förordnats 
enligt ackordslagen (1970:847) avses med fristdag istället dagen för ansökan härom, såvida konkursansökan 
gjorts inom tre veckor från det av verkan av godmansförordnandet  förföll eller, när förhandling om offentligt 
ackord följt, ackordsfrågan avgjordes. Har dödsbo avträtts till förvaltning av boutredningsman avses med 
fristdag dagen före ansökan härom, såvida boutredningsman förordnats senare än tre månader före den dag som 
eljest skulle anses som fristdag. Lag (1975:244)15 
 
Genom 1975 års reglering förlängdes de olika återvinningsfristerna betydligt. Beträffande 
kretsen av närstående till gäldenären förlängdes dessutom fristerna i extra stor utsträckning. 
År 1987 förlängdes fristerna ytterligare beträffande benefika transaktioner m.m. i 4:6- 9 KL. 
      Enligt 4:2 KL är fristdagen i första hand den dag då konkursansökan inkom till rätten. Den 
tidsrymd inom vilken en rättshandling inte kan företas utan risk för återvinning, kan indelas i 
tre perioder. Den första perioden är den tid som räknas bakåt från fristdagen, exempelvis, 
såsom vid betalning, tre månader och för närstående två år. Den andra är tiden mellan 
fristdagen och beslutet om gäldenärens försättande i konkurs.  
    
 

                                                 
13   prop. s. 132-133 
14   ibid. s. 138-139 
15   KL (1921:225) 2 kap. 29 §,  jfr KL 4:2 
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Av lagtexten framgår det att bestämmelserna hänför sig till rättshandlingar som företagits 
”senare än” ett visst antal månader (eller år) före fristdagen. Den tredje perioden utgörs av 
tiden efter konkursbeslutet. Dock är det inte normalt att återvinning beträffande transaktioner  
som skett efter konkursbeslutet aktualiseras, eftersom gäldenären genom beslutets 
meddelande mister rådigheten över den egendom som hör till konkursboet, 3:1 KL. 
Emellertid gäller vissa undantag enligt 3:2, om gäldenärens medkontrahent varit i god tro. 
      Beträffande betalning och andra borgenärsgynnande transaktioner har återvinningsfristen 
bestämts till tre månader före fristdagen och vid gåva m.m. sex månader. Härutöver föreskrivs 
en längre frist på två år, vid borgenärsgynnande transaktioner eller tre år vid gåva, såvitt avser 
rättshandlingar som företagits mellan gäldenären och någon närstående till denne. Den 
närstående kan dock undgå återvinning, om det visar sig att gäldenären varken var eller 
genom åtgärden blev insolvent (vid borgenärsgynnande transaktioner) eller insufficient (vid 
gåva m.m.). Således gäller för närstående till gäldenären, t.ex. vid betalning, först och främst 
den grundläggande återvinningsfristen på tre månader (utan möjlighet till motbevisning 
angående insolvensen), därtill kommer en speciell frist på ett år och nio månader (dvs. totalt 
två år). Vid återvinning enligt 4:5 är den grundläggande fristen fem år och den speciella 
fristen för närstående obegränsad.16 
 

2.4 Närstående till gäldenären 
 
Både inom det svenska rättsväsendet och det internationella finns en strävan att utöka 
återvinningsmöjligheterna för gäldenärens närstående. De flesta misstänkt illojala 
transaktionerna utförs i relationen mellan gäldenären och dennes närstående. Det finns fog att 
misstänka, att en gäldenär i ekonomiska svårigheter försöker gynna närstående, eller omvänt, 
att en närstående, närmast närstående till en juridisk person, försöker utnyttja sitt inflytande 
över gäldenären för att gynna sig själv.17 
      De förslag till lagändringar som lades fram i förarbetena bidrog till att kretsen av 
närstående till gäldenären vidgades genom 1975 års reglering. I lagförslagets första stycke, 
punkt två angavs vilka som skulle anses personligen närstående. Kretsen som angavs, 
omfattades av make, trolovad, bröstarvinge, förälder, far- eller morföräldrar, syskon och den 
som eljest står vederbörande personligen nära. Med bröstarvinge åsyftades avkomling till 
gäldenären liksom adoptivbarn och adoptivbarns avkomling. Argumentet för att far- och 
morföräldrar medtogs, var att aktieinnehav som tillkommer dem borde medräknas vid 
tillämpning av andra stycket. Med ”den som eljest står vederbörande personligen särskilt 
nära” åsyftades i första hand man eller kvinna med vilken gäldenären sammanlever i 
äktenskapsliknande förhållande samt fosterbarn.  
      I andra stycket föreslogs att kretsen av dem som skulle räknas som närstående till 
näringsidkare eller juridisk person, vare sig den senare är näringsidkare eller ej. Ifall 
näringsidkaren var en fysisk person, skulle första stycket tillämpas. 
      Vidare angavs i utredningen, att som närstående till näringsidkare eller juridisk person 
räknas den som själv eller jämte honom närstående har väsentlig ekonomisk gemenskap med 
den andre, grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse.  
 
 
 

                                                 
16   Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, s. 24, 66-69 
17   ibid. s. 75 
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Bestämmelserna föreslogs även innehålla olika tänkbara kopplingar mellan företag, t.ex. 
mellan moderbolag och dotterbolag eller mellan företag med gemensamt moderbolag.   
Förutsättningen skulle då vara att gemenskapen är grundad på andelsrätt eller därmed 
”jämförligt ekonomiskt intresse”. Med andelsrätt åsyftades även aktieinnehav.  
Som exempel på ”jämförligt ekonomiskt intresse” nämndes partiarisk försträckning eller tyst 
bolag liksom att en gäldenär åtnjuter ekonomisk förmån av en familjestiftelse. Därutöver var 
förutsättningen, att den ekonomiska gemenskapen anses vara väsentlig. Dock borde det ej  
krävas majoritetsinnehav eller motsvarande. Beredningen betonade att de ej avsett, att 
kreditgivaren skall  ha ett med andelsrätt jämförligt ekonomiskt intresse. Den som i realiteten 
inte är ordinär kreditgivare utan kan jämställas med t.ex. kommanditdelägare i handelsbolag 
borde dock räknas som närstående, i de fall det rör sig om väsentlig ekonomisk gemenskap. 
      Beredningen angav att bestämmelsen skulle verka reciprokt, dvs. att aktieägaren och 
bolaget räknas som varandra närstående, oavsett om det är aktieägaren eller bolaget som råkat 
i konkurs.  
      Med ordet ”närstående” i första ledet i andra stycket, åsyftades alla som enligt första eller 
andra stycket skulle räknas som närstående. Sålunda kunde man någon gång få tillämpa andra 
stycket analogiskt för att bestämma innebörden av samma stycke. 
      Enligt första ledet i andra stycket skulle även den som leder verksamheten räknas som 
närstående till näringsidkare eller juridisk person. Exempelvis skulle verkställande direktör 
falla härunder och, om ett företag är delat på flera avdelningar, innefatta även chefer med så 
självständig ställning att de kan jämställas med verkställande direktör i ett dotterföretag. Detta 
gällde även arbetande styrelseledamot. Även här åsyftades att bestämmelsen skulle tillämpas 
reciprokt 
      I andra ledet av andra stycket föreskrevs ”att som närstående till näringsidkare eller 
juridisk person skall räknas även den som i sin tur är närstående till någon som är närstående 
enligt första ledet”. Även här gällde att andra ledet i andra stycket skulle gälla reciprokt. 
      Vidare angav beredningen att tillämpningen av andra stycket skulle, liksom i fråga om 
första stycket, hänföras till tidpunkten för den aktuella rättshandlingen. Med andra ord var det 
utan betydelse, om vederbörande senare blivit eller upphört att vara närstående.18 
      Fyra av de sakkunniga som deltog i beredningens arbete anmälde en avvikande mening 
beträffande förslaget att den som leder företaget för näringsidkare eller juridisk person skulle 
omfatta närståendekretsen, utan att samtidigt ha väsentlig ekonomisk gemenskap med denne.  
Denna punkt var inte bara principiellt otillfredsställande utan det skulle även kunna medföra 
direkt ekonomisk skada för berörda företag. Resultatet av en sådan bestämmelse torde enligt 
dem bli, att det uppkommer svårigheter när det gäller att besätta posterna som företagsledare i 
företag, vars ekonomiska ställning är pressad men där företaget under god ledning kan 
förväntas fortsätta sin verksamhet, till nytta för de anställda och för samhället.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18   SOU 1970:75 s. 137-138 
19   prop. 1975:6 s. 97, jfr (SOU 1970:75 s. 243) 
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Efter 1975 års revidering fick 2:29 a § KL följande lydelse: 
 
29 a § Som närstående till gäldenären anses den som är gift med 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 eljest står gäldenären personligen särskilt nära.  
    Som närstående till näringsidkare eller juridisk person anses vidare 
1.den som har en på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse grundad, väsentlig gemenskap med 
näringsidkaren eller den juridiska personen, 
2.den som ej ensam men jämte honom närstående 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 näringsidkare eller 
den juridiska personen bedriver, 
4.den som är närstående till någon som enligt 1-3 är närstående. Lag (1975:244)20 
 
Beträffande närståendeförhållandet enligt 4:3 första st. ska enligt förarbetena de personer som 
på annat sätt står gäldenären särskilt nära gälla i första hand sambo och fosterbarn. Lennander 
kritiserar denna formulering genom att ifrågasätta om denna regel möjligtvis även räknar 
gamla ”arbetskumpaner” till gäldenären, vilka inte längre har sådan väsentlig ekonomisk 
gemenskap med gäldenären att de faller under andra stycket.21 
      Angående tillämpningen gällande ”tidpunkten för den aktuella rättshandlingen”, som 
följaktligen medför att det är utan betydelse om vederbörande senare blivit eller upphört att 
vara närstående, har tolkats av Walin. Om t.ex. en gåva skett i etapper, dvs. att viss tid 
förflutit från gåvoutfästelse till gåvans fullbordan, finns möjligheten att gåvotagaren var 
närstående vid tiden för gåvoutfästelsen men inte när gåvan fullbordas. Enligt honom, torde 
man kunna utgå från att gåvan trots förändringen måste anses ha skett till närstående. Omvänt 
kan gåvoutfästelsen tänkas ske till någon som inte då är närstående men som har blivit det när 
gåvan fullbordas. Även i detta fall torde gåvan få anses ha skett till närstående. Walin betonar 
att det anförda har betydelse för tillämpning av återvinningsfristerna. Han påpekar vidare att 
denna bedömning synes särskilt naturlig, om man ser saken från medkontrahentens synpunkt. 
Var han närstående när gåvoutfästelsen gjordes, kan han inte gärna räkna med den kortare  
återvinningsfristen eftersom han inte är närstående när gåvan fullbordas. Och om han ”inte” 
var närstående när gåvoutfästelsen gjordes men är det när den fullbordas, kan han inte heller 
vänta sig att den kortare fristen skall gälla.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20   KL (1921:225) 2 kap. 29 a §, jfr  KL 4:3 
21   Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, s.77 
22   Walin, Gösta, Materiell Konkursrätt, andra upplagan, Norstedts förlag, Stockholm 1987, s. 148 
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2.4.1 NJA 1988 s. 673 
 
Detta fall rörde en man som den 19 sep 1985 efter egen ansökan försattes i konkurs vid 
Göteborgs TR. Han hade i samband med en försäljning av restaurangrörelse, den 28 feb 1985 
återbetalat en skuld om 50 000 kronor till sin förutvarande maka. 
      Konkursboet yrkade, under påstående att Margareta E var att anse som närstående, enligt 
2 kap 29 a § KL, till Chao L, samt att återbetalningen av skulden skett inom den i 35 § KL 
angivna tvåårsfristen med annat än sedvanliga betalningsmedel och avsevärt försämrat Chao 
L:s ekonomiska ställning och således skulle betalningen gå åter.23 
      Margareta E bestred käromålet. Hon invände att hon inte skulle anses vara närstående till 
Chao L i den mening som avses i 4:3 KL. Hon vitsordade dock att betalningen skett med 
ovanliga betalningsmedel men förnekade att hans ekonomiska ställning försämrats avsevärt 
genom betalningen. 
 
TR gjorde följande bedömning angående närståendeförhållandet: 
 
Återbetalningen och även lånet till Chao L och den investering han gjorde med hjälp därav skedde först sedan 
särlevnaden påbörjats. Det har vidare inte gjorts gällande att ett närmare förhållande därefter återupptagits. Det 
har inte visats att Margareta E blivit gynnad på något otillbörligt sätt framför andra fordringsägare. Fallet 
framstår som särpräglat och kan enligt TR:s mening inte ha innefattats bland de situationer som lagen avser att 
komma till rätta med. En samlad bedömning leder därför till att återbetalningen genom överlämnandet av 
skuldebrevet inte skall anses grundat på ett närståendeförhållande mellan Chao L och Margareta E. 
 Käromålet skall därför ogillas. 
 
Fd rådmannen Per Löfström var skiljaktig och anförde: 
 
Visserligen var Margareta E och Chao L skilda, när hon som betalning erhöll ifrågavarande revers och de har 
inte heller bott ihop sedan 1983. Margareta E har efter separationen tillåtit Chao L att nyttja deras gemensamma 
bil och har vid försäljningen av den i juni 1984 lånat honom 50 000 kr av köpeskillingen eller hennes andel av 
bilen på förmånliga villkor. Deras ekonomiska mellanhavanden har således inte avvecklats under separationen, 
vilket av dem betraktades som en frivillig betänketid. Detta och det förhållande att de ostridigt varit vänner även 
efter separationen visar att de vid ifrågavarande betalning, som skett endast ca fyra månader efter 
äktenskapsskillnaden, fortfarande få anses stått varandra personligt nära på sätt som avses i 29 a § KL ( 4:3 KL) 
   På grund av det sagda och då ifrågavarande betalning skett senare än två år före konkursansökningen samt att 
Margareta E medgett att betalningen skett med ovanligt betalningsmedel och att Chao L vid betalningen var 
insolvent, skall betalningen enligt 35 § KL återgå. 
 
Konkursboet fullfölje talan i HovR:n. Rätten citerade departementchefens uttalande i 
förarbetena, bland annat hans specifikation av de olika kategorierna närstående, såsom make, 
dels som ”den som eljest står gäldenären personligen särskilt nära”. Den sistnämnda kategorin 
avgränsas enligt förarbetena, på så sätt att det nästan undantagslöst torde krävas ett 
familjemässigt grundat förhållande. Som exempel nämns i första hand man och kvinna med 
vilken gäldenären sammanlever i äktenskapsliknande förhållande samt fosterbarn. 
Departementchefen anför vidare i propositionen att även förutvarande svågerlag normalt kan 
grunda närståendeförhållande samt att detsamma givetvis gäller förutvarande maka.24     
    
 
 

                                                 
23   2 kap 29 a § KL jfr 4:3 KL. 2 kap.35 § KL, jfr 4:10 KL 
24   Prop. 1975:6 s. 199 
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HovR:s bedömning var följande: 
 
Bedömningen av huruvida personer i ett enskilt fall skall anses stå gäldenären särskilt nära och därmed vara 
närstående i KL:s bemärkelse bör enligt HovR:s mening i första hand ta sin utgångspunkt i objektiva och 
förhållandevis lätt konstaterbara fakta. Kontrahenternas förhållande till varandra på det personliga planet får 
därmed typiskt sett mindre betydelse. En sådan mer schematisk bedömning ligger i linje med den specifikation 
som lagrummet innehåller och som innebär att i angivna fall kontrahenternas personliga relationer till varandra 
inte tillmäts betydelse.  
      Chao L och Margareta E:s äktenskap hade upplösts i okt 1984. Den princip för bedömningen, leder till att 
Margareta E skall anses ha varit närstående till Chao L, när denne i feb 1985 återbetalade sin skuld till henne. 
Någon särskild omständighet som ger anledning till en annan bedömning föreligger inte. 
      Chao L har erlagt betalning till en närstående senare än två år före fristdagen. Betalningen har ostridigt gjorts 
med annan än sedvanliga betalningsmedel. Vidare skulle lånet återbetalas ett år efter juni 1984, men betalades 
redan den 28 feb 1985. Konkursboet har med hänvisning härtill i HovR:n åberopat att lånet betalats i förtid. 
På grund av som sålunda upptagits skall betalningen gå åter jämlikt 35 § 1 st. KL. 
 
Förutvarande maka sökte revision och yrkade att HD, med ändring av HovR:ns dom måste 
fastställa TR:ns dom. Målet avgjordes efter föredragning. 
 
Beträffande de förutvarande makarnas förbindelser efter okt 1984 visar utredningen endast att Margareta E varit 
Chao L behjälplig med en lagsökningsansökan. Båda parterna ingick snart nya äktenskap. Vid angivna 
förhållanden synes de personliga banden mellan dessa ha varit tunna. Emellertid uppkommer frågan om Chao L 
hade betalat någon annan borgenär än Margareta E – t.ex. en leverantör med oprioriterade fordringar- med 
sådant betalningsmedel varom nu är fråga och i förtid. Det måste hållas för visst att valet av betalningsmedel och 
lösen av skulden i förtid skedde just för att hon var Chao L:s  förutvarande maka. Därför måste hon vid 
betalningstillfället ha varit Chao L närstående på så sätt som avses i 4 kap 3 § KL jämförd med 29 a § 1 st KL. 
 
HD anförde att frågan huruvida ett närståendeförhållande föreligger, får bedömas med hänsyn 
till samtliga omständigheter. HD bedömde liksom HovR att tyngdpunkten i prövningen bör 
läggas vid objektiva och förhållandevis lätt konstaterbara fakta. Detta för att tillämpningen 
inte skall bli allt för komplicerad och oförutsebar. Kontrahenternas känslomässiga relationer 
till varandra bör därför normalt inte beaktas. 
  HD:s bedömning angående rättsfallet var följande: 
 
Margareta E var gift med Chao L ännu fyra månader före betalningen, vilken skedde i syfte att deras ekonomiska 
mellanhavanden i äktenskapet skulle avvecklas. Mot bakgrund härav får, som HovR:n funnit, Margareta E anses 
ha vid tiden för betalningen varit närstående i den mening som avses i återvinningsbestämmelserna.25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25   (NJA 1988:122) 
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3. Förutsättningar för återvinning 
 

3.1 Actio Pauliana 
 
Actio paulianas historia härstammar från romersk rätt. Upphovsmannen till institutet anses 
vara den romerska kejsartidens främsta rättslärda, Paulus. Actio pauliana har sedermera blivit 
ett sammanfattande uttryck för återvinningslärans grundregel.  
      Under 500-talet stod actio pauliana borgenärerna till buds både vid special- och 
generalexekution. Grundförutsättningar för återvinningstalan var att borgenären skulle ha lidit 
skada av en rättshandling, som gäldenären företagit. Gäldenären i sin tur skulle ha utfört 
handlingen med uppsåt att tillfoga skada, eventus damni, eller eljest i ond tro om den 
borgenärsskadliga effekten, consilium fraudis.26  
      Med utgångspunkt från den romerska rättens actio pauliana har därför inom så gott som 
alla rättssystem vuxit fram mer eller mindre omfattande bestämmelser som under vissa 
förutsättningar möjliggör återgång av rättshandlingar som gäldenären företagit före 
konkursutbrottet. Senare konkurslagar har dock i allmänhet utformats med ett system av 
speciella återvinningsbestämmelser vid sidan om actio pauliana. En avvägning har därmed 
fått ske mellan intresset av att illojala transaktioner från gäldenärens sida kan angripas samt 
kravet på trygghet i den allmänna omsättningen  
      Innan 1975 års reformering fanns i 34 § KL som komplement till en rad specifierade 
återvinningsbestämmelser i 28-33 §§ KL en restriktivt utformad regel för vissa subjektivt 
kvalificerade fall som närmast motsvarar den romerska actio pauliana. Denna bestämmelse 
avsåg avtal och var subsidiär i förhållande till 28-33 §§. 
 De objektivt bestämda återvinningsreglerna föreslogs i förarbetena kompletteras av en på 
subjektiva rekvisit baserad bestämmelse i 36 § KL. Denna bestämmelse var betydligt mer 
omfattande än dåvarande 34 §. Motivet med denna bestämmelse var att infånga de fall då 
gäldenären förfarit otillbörligt och den andra parten var i ond tro. Även culpösa fall skulle 
inbegripas.  
      Medan 34 § KL var begränsad till avtal, avsåg 36 § i förslaget rättshandlingar överlag. 
Förutom vanliga onerösa avtal skulle även gåva, betalning, uppsägning m.m. inberäknas. 
Beredningen uttalade sig inte i frågan, beträffande om ren passivitet kunde angripas, då det 
enligt dem var svårt att beteckna underlåtenhet som rättshandling. Beredningen betonade dock 
att analogisk tillämpning kunde komma i fråga i särskilda fall. Enligt förslaget var det 
likgiltigt, huruvida gäldenären själv eller någon annan fullbordat rättshandlingen. Vidare 
framhölls, att paragrafen inte var subsidiär till de särskilda återvinningsbestämmelserna. Den 
kunde således tillämpas även på rättshandlingar av sådan typ som nämndes i 29- 35 §§, såvida 
de subjektiva förutsättningarna förelåg.27 
      Enligt beredningens förslag krävdes för återvinning att gäldenären var eller ”genom 
åtgärden” blev insolvent. Med andra ord förutsattes det inte att rättshandlingen ensam medför 
denna verkan. Om gäldenären t.ex. realiserar sina tillgångar för att lämna landet skulle 
rekvisitet enligt beredningen vara uppfyllt, om han gör likviden oåtkomlig för borgenärerna 
och därmed kommer på obestånd.  
 
 
 

                                                 
26   Göranson s. 47-48 
27   SOU 1970: 75 s. 114, 117, 131, 159-160 
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Departementschefen biträdde beredningens syn på hur det berörda kravet skulle uppfattas. 
Han påpekade dock att en remissinstans ifrågasatt om den avsedda innebörden tillräckligt 
tydligt framgår av lagtexten. I departementsförslaget byttes därför orden ”genom åtgärden”, i 
förtydligande syfte ut mot, ”genom sitt handlande”.28 
      Den föreslagna 36 § blev efter ändring av ordningsföljden i propositionen placerad före 
övriga återvinningsregler, detta på grund av att den inte var subsidiär till övriga regler. 
Regeln hamnade därmed under 30 § och fick följande lydelse efter 1975 års revidering av KL: 
 
30 § Rättshandling, varigenom på otillbörligt sätt viss borgenär gynnats framför andra eller gäldenärens 
egendom undandragits borgenärerna eller hans skulder ökats, går åter, om gäldenären var eller genom sitt 
förfarande blev insolvent samt den andre kände till eller bort känna till gäldenärens insolvens och de 
omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. 
      Ägde rättshandlingen rum mer än fem år före fristdagen, går den åter endast om den företagits gentemot 
gäldenärens närstående. Lag (1975:244)29 
 
Genom första stycket i denna paragraf uppstod sedermera tvekan i rättstillämpningen. Detta 
på grund av uttrycket ”var eller genom sitt förfarande blev insolvent”. Denna formulering 
uppfattades på det viset att paragrafen endast åsyftade, sådan rättshandling som har företagits 
av konkursgäldenären och således inte en åtgärd som har företagits av någon annan, t.ex. en 
borgenär. 
      I förarbetena till 1987 års reformering av KL tolkades nämnda formulering såsom, att 
begreppet rättshandling emellertid hade givits en vid innebörd. Sålunda har det även ansetts 
omfatta all förfarande från gäldenärens sida och som närmast får karaktäriseras som 
passivitet. Med anledning av detta föreslogs i förarbetena att orden, ”genom sitt förfarande, 
skulle ersättas med orden, ”genom förfarandet”. Med en sådan ändring skulle det bli möjligt 
att återvinna alla otillbörliga rättshandlingar vare sig gäldenären själv eller någon annan 
företagit rättshandlingen.30  
 

3.2 Skade- och nackdelsrekvisitet 
 
Vid konkurslagsreformen 1975 infördes ett allmännare rekvisit än skada för ett stort antal 
objektiva återvinningsgrunder. Rekvisitet innebär att gäldenärens förfarande måste vara till 
”nackdel” för borgenärerna. Vidare skall nackdelen uppstå i samband med rättshandlingen 
men kräver dock inte att betalningsoförmågan uppkommit därigenom.31 
      Beträffande nackdelskravet, betonades det i förarbetena att de då gällande 
återvinningsreglerna i flera fall hade ett uttryckligt skaderekvisit. Enligt 28 § KL (nuvarande 
4:1) krävdes exempelvis i fråga om återvinning av gåva att ”borgenärerna därav haft märklig 
skada”. Enligt departementschefen gällde detta även när något sådant rekvisit inte ingick i 
viss återvinningsregel, om förutsättning fanns för återvinning krävdes att transaktionen på ett 
eller annat sätt varit till nackdel för borgenärerna eller vissa av dem.32 
   
 
 
 

                                                 
28   Prop. 1975:6 s. 209 
29   KL (1921:255) 2 kap. 30 §  jfr 4:5 KL 
30   prop. 1986/87 s. 215 
31   Göranson s. 266 
32   Prop. 1975:6 s. 142 
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I beredningens övervägande nämndes att det borde upptas ett allmänt skaderekvisit som en 
genomgående förutsättning för återvinning, enligt vilket återvinning överhuvudtaget inte 
skulle komma ifråga annat än om gäldenären vid den aktuella tidpunkten var eller blev 
insolvent.  
      Beredningen anförde att det hade uttalats delade meningar angående förutsättningen för ett 
dylikt skaderekvisit. De utgick från att ett tyst skaderekvisit i den meningen att transaktionen 
skall ha lett till eller förvärrat gäldenärens insolvens inte var förenligt med de av beredningen 
föreslagna reglerna. Vidare påpekades, att återvinning inte kommer ifråga utan att den 
rättshandling eller åtgärd, vilken eventuellt i förening med senare åtgärd varit till nackdel för 
borgenärerna eller vissa av dem. Exempelvis borde inte betalning av skuld som är förenad 
med betryggande och oangriplig pant i gäldenärens egendom bli föremål för återvinning. 
Detta skulle även gälla ett ömsesidigt förpliktande avtal som ej innebär något gynnande av 
medkontrahenten. Beträffande de objektivt bestämmande återvinningsreglerna förutsattes, att 
åtgärden direkt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Angående den på subjektiv 
grund utformade återvinningsregeln ( nuvarande 4:5 ) skulle det räcka att indirekt (medelbar) 
skada inträtt, d v s, sådan skada som följer av att gäldenären undanhåller valuta som denne 
fått eller förfar på därmed jämförligt sätt. Före 1975 års reform gällde i åtskilliga fall, att det 
var konkursboets sak att bevisa att skada skett. Beredningens föreslagna lösning angående 
detta, bortsett från otillbörlighetsfallen, var att gäldenärens medkontrahent skulle bevisa att 
skada inte inträffat för att undgå återvinning.33 
      Beredningen anförde vidare att för samtliga fall då förmånsberättigad borgenär fått 
betalning är att återvinning inte kan komma i fråga om betalningen inte var till nackdel för 
gäldenärens övriga borgenärer vid den tidpunkt då åtgärden vidtogs. Exempelvis kan 
betalning till företags-inteckningshavare vara till nackdel för förmånsrättshavare med bättre 
rätt, t.ex löneborgenärer.34 
      När det gäller till vilken tidpunkt nackdelsbedömningen skall hänföra sig, är det enligt 
Lennander en fråga av central betydelse. Hon har exempelfierat ett fall där en 
konkursgäldenär säljer egendom till normalpris och sedan använder köpeskillingen till 
alkohol och liknande konsumtionsvaror, så att inget återstår vid konkursen. Eller att han säljer 
aktier till gällande kursvärde, men att aktierna fram till konkursen stigit kraftigt i värde. 
Motsatsen kan vara att konkursgäldenären säljer aktier till underpris, men att aktierna därefter 
sjunker i värde långt under försäljningspriset. Här är frågan om nackdel uppstått, enligt 
Lennander, helt beroende av vilken tidpunkt som läggs till grund för bedömningen. 
      Lennander tolkar den ”allmänna otillbörlighetsregeln (4:5)” som att, det är tillräckligt att 
nackdelen uppstått genom transaktionen i förening med andra händelser, såsom då gäldenären 
ställt säkerhet för ett lån som han samtidigt erhållit och sedan förfogat över pengarna på 
sådant sätt att de har blivit oåtkomliga för borgenärerna. Enligt henne, är det helt klart, att 
nackdelsrekvisitet vid tillämpningen av 4:5 kan vara uppfyllt, oavsett när nackdelen uppstod.      
      Vidare anför Lennander, att det finns två huvudalternativ vid valet av relevant tidpunkt för 
nackdelsbedömningen vid tillämpning av de objektiva reglerna. Nämligen dels då 
rättshandlingen företas, dels då gäldenären försätts i konkurs.  
    
 
 
 
 

                                                 
33   SOU 1970:75 s. 132 jfr prop. 1975:6 s. 142 
34   Prop. 1975:6 s. 100 
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I samtliga objektiva fall skall nackdelen uppkomma direkt genom åtgärden. Här hänvisar hon 
till förarbetena, som anger att den avgörande tidpunkten för nackdelsbedömningen i dessa 
fall, är den tidpunkt då rättshandlingen företas.35 
      Lennander anser, att valet av relevant tidpunkt förefaller mer logiskt när det i rekvisitet 
ingår ett krav på att åtgärden skall ha inverkat på gäldenärens solvens. Tar man emellertid 
bort sammankopplingen med gäldenärens solvens och dessutom bestämmer rekvisitets 
innebörd så att rättshandlingen skall ha inverkat på den utdelning borgenärerna kan få i 
gäldenärens konkurs blir tidpunkten däremot hängande i luften. Med andra ord, är den  
nackdel som uppstår för borgenärerna vid denna tidpunkt inte är reell utan hypotetisk. 
Lennander frågar sig, om rättshandlingen skulle ha försämrat utdelningen för någon, några 
eller samtliga borgenärer, om gäldenären vid tidpunkten omedelbart efter rättshandlingen 
hade varit försatt i konkurs. Den verkliga nackdelen framträder först när utdelningen blir 
fastslagen. Hon anser att inte heller kravet på reellt orsakssammanhang mellan handlingen och 
skadan upprätthålles. Här skulle ett krav på reellt orsakssammanhang förutsätta att man tog 
hänsyn till en sådan omständighet som att skadan skulle ha inträffat ändå. Lennander 
exempelfierar här en gäldenär som säljer egendom till underpris och att egendomen sedan 
sjunker i värde, så att den vid konkursens början motsvarar försäljningspriset. Hon menar, att 
någon hänsyn inte tas härtill och detta innebär, att det inte går att komma ifrån att det i själva 
verket är en avgörande fiktiv nackdel, som skall föreligga vid den tidpunkt åtgärden vidtas.36 
      Angående Lennanders nackdelsbedömning beträffande tidpunkten omedelbart efter 
transaktionen, anser Walin att det emellertid är konstaterat, att gäldenärens ekonomiska 
ställning omedelbart försämrats genom transaktionen eller att förhållandet mellan 
borgenärerna inbördes försämrats. Walin kritiserar även hennes betraktelsesätt gällande den 
fiktiva nackdelen vid tiden för åtgärden och att den verkliga nackdelen skulle uppkomma först 
senare. Walin anser att detta uttryck förefaller vara missvisande. Enligt honom, är det en högst 
realistisk bedömning av åtgärdens omedelbara ekonomiska verkan som åsyftas i lagen.37                                  
 

3.2.1 NJA 1987 s. 320 
 
Detta återvinningsfall rörde ett avtal som upprätthållits mellan ett factoringbolag och ett 
transportbolag. Frågan i målet gällde återvinning av säkerställande som skett vid visst tillfälle. 
Dels om säkerställande inneburit nackdel för transportbolagets övriga borgenärer dels om 
säkerheten överlämnats utan dröjsmål efter skuldens tillkomst. 
   
 Transportbolagets konkursbo åberopade enligt 37 § KL38som stöd för återvinning att de aktuella fakturorna inte 
var betingade som säkerhet innan de överlämnades till factoringbolaget samt att, om de skulle anses ha varit 
betingade, de i vart fall inte överlämnades utan dröjsmål efter skuldens tillkomst. 
      Factoringbolaget invände i första hand mot konkursboets talan att de aktuella fakturorna som säkerhet 
inneburit nackdel för transportbolagets borgenärer, eftersom värdet av samtliga övriga fakturafordringar som 
factoringbolaget hade som säkerhet vid denna tid översteg factoringbolagets totala fordran mot transportbolaget. 
Factoringbolaget gjorde gällande att frågan om återvinning inte kan bedömas isolerat beträffande de aktuella 
fakturorna sedda i förhållande till viss del av krediten, utan att bedömningen skulle ske med hänsyn till 
factoringbolagets fordran i dess helhet jämförd med hela säkerheten. 
    
 
 

                                                 
35   Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2004, s. 88 
36   Ibid s. 90 
37   Walin, Gösta, Materiell Konkursrätt, andra upplagan, Norstedts förlag, Stockholm 1987,s. 139 
38   Nuvarande 4:12 KL 
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HD anförde att kravet på nackdel utesluts från återvinning endast i de fall, där rättshandlingen inte i något 
avseende försämrar övriga borgenärers ställning, ens i den meningen att de utsätts för ökad risk för ekonomisk 
förlust. HD hänvisade till förarbetena och deras exempel på situationer där nackdelskravet inte är uppfyllt, bl.a. 
nämns, betalning av skuld som är förenad med betryggande och oangriplig pant i gäldenärens egendom, eller att 
gäldenären med annat ingår ett ömsesidigt förpliktande avtal, som inte medför något gynnande av 
medkontrahent. Däremot tolkade HD, att nackdelsrekvisitet får anses uppfyllt i den situationen att en gäldenär 
ställer säkerhet för tidigare uppkommen skuld. Detta gäller även om borgenären redan har tillräcklig säkerhet för 
sin fordran. Enligt HD motsvarar visserligen den nya säkerheten i sådant fall av ett överhypotek som kan komma 
övriga borgenärer till godo. Dock utsätts emellertid dessa för en ökad risk för förlust, bestående i att deras 
betalningsutsikter i högre grad blir beroende av att inte den tidigare ställda säkerheten minskar i värde. 
      I HD:s dom fastställdes, beträffande kravet på nackdel, att de aktuella fakturorna kom att utgöra säkerhet för 
tidigare beviljade krediter. Oavsett om factoringbolaget för dessa äldre krediter redan hade tillräcklig säkerhet i 
tidigare överlåtna fakturafordringar har säkerställandet av dessa krediter genom de aktuella fakturorna inneburit 
nackdel för transportbolagets övriga borgenärer.39 
 
Beträffande ovan nämnda rättsfall tolkar Ulf Göranson, jurist och överbibliotekarie vid 
Uppsala Universitet , som att praxis fastlagt ett i hög grad uttunnat nackdelskrav. Enligt 
honom har HD inte ansett det nödvändigt, att det vid tillämpningen av en objektiv grund, se 
till den situation som rådde i omedelbar anslutning till den återvunna rättshandlingen. Som en 
följd av detta anser Göranson, att det förefaller riktigt att betrakta nackdelskravet, åtminstone 
när rättshandlingen utgör betalning eller säkerställande, som ett uttryck för att icke 
sammanfallande rättshandlingar är återvinningsbara. Härmed innebär kravet på nackdel 
endast ett fastslående av en allmängiltig grundsats i återvinningssammanhang. Enligt honom 
är fullt sammanfallande transaktioner fredade från angrepp. Han anser, särskilt när det gäller 
fall av omedelbart uppkommet men, att den omfattande debatten kring nackdelsrekvisitets 
innehåll inte är fruktbärande. Göranson tillägger här, att om menet kallas skada eller nackdel 
närmast framstår som en lek med ord. 
 

3.3 Det subjektiva rekvisitet 
 
I den ursprungliga actio pauliana principen krävdes det att gäldenären avsåg att skada 
borgenärerna. Vilket efter 1975 års reformering av KL togs ett avsteg från. I gällande rätt 
krävs inte ens att gäldenären gjort sig skyldig till någon vårdslöshet. I förarbetena anfördes, 
att t.ex. en okunnig eller lättsinnig gäldenär aningslöst låter sig ledas av en förslagen 
medkontrahent.  Enligt 1921 års regler erfordrades att medkontrahenten haft kännedom om 
gäldenärens skadeuppsåt. Beredningen föreslog här, att det var tillräckligt att 
medkontrahenten handlat culpöst. Enligt förslaget krävdes endast, att han kände till eller 
borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen 
otillbörlig.40 
      Detta innebär att medkontrahenten skall ha varit i ond tro beträffande hela förfarandet och 
dess inverkan på gäldenärens ekonomi. Sålunda skall den onda tron avse samtliga objektiva 
rekvisit i 4:5. Ondtrosbedömningen skall hänföra sig till den tidpunkt då rättshandlingen 
företas. Har rättshandlingen föranlett indirekt nackdel krävs det att medkontrahenten känt 
eller borde ha känt till gäldenärens avsikter beträffande fortsättningen.  
Har rättshandlingen endast indirekt föranlett gäldenärens insolvens krävs det, att 
medkontrahenten varit i ond tro beträffande rättshandlingens betydelse för insolvensen.  
 
 

                                                 
39   NJA (1987:56) 
40    SOU 1970:75 s. 162 
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Det krävs således inte att medkontrahenten själv bedömt handlandet som otillbörligt utan  att 
det är tillräckligt att denne känt till eller borde ha känt till de faktiska omständigheterna.41 
Bevisskyldigheten för medkontrahentens onda tro ligger på återvinningskärande (dvs. i regel 
konkursförvaltarna). Enligt Göranson, är det från effektivitetssynpunkt olyckligt men har 
ansetts nödvändigt för ”omsättningens säkerhet”. Göranson betonar dock att han är 
tillfredsställd med den nya konkurslagen som genomfördes 1987 och som innebar en 
väsentlig lättnad, om den angripna transaktionen skett mellan närstående. För de fallen 
uppställer 4:5 st. 2 KL en presumtion om förekomsten av ond tro.42 
 

3.4 Otillbörlighetsrekvisitet 
 
I förarbetena till 1975 års lagändringar föreslog beredningen att det var tre grupper av 
rättshandlingar som skulle kunna bli föremål för återvinning. Gemensamt för dem alla var, att 
rättshandlingen skall framstå som otillbörlig. I beredningsförslaget nämndes först det fallet att 
viss borgenär på ett otillbörligt sätt gynnats framför andra. Även en under vanliga 
förhållanden ordinär betalning, kunde enligt beredningen angripas, om situationen var så 
prekär att betalningen i det aktuella fallet framstår som otillbörligt gynnande av viss borgenär. 
      Vidare föreslog beredningen att sådana rättshandlingar som leder till att gäldenärens 
egendom undandras borgenärerna, t.ex. fall då gäldenären avhänt sig en tillgång, inklusive 
betalning, skulle kunna återvinnas. Såtillvida att det har skett på ett otillbörligt sätt. Att 
gäldenären sålt viss egendom för att skaffa sig levebröd var enligt beredningens uppfattning i 
och för sig inte otillbörligt. Däremot ansågs det otillbörligt, om denne sålt egendom t.ex. för 
att skaffa sig någon tillgång som inte är utmätningsbar. Beredningen föreslog, att även 
rättshandlingar som medfört att gäldenärens skulder ökats till skada för borgenärerna skulle 
betraktas som otillbörligt. Exempelvis att gäldenären skuldsätter sig utan att boet tillförs 
motsvarande värde.43 
      Enligt Lennander, är en viktig utgångspunkt vid tolkningen av begreppet otillbörlig i 4:5 
KL är, att denna paragraf är huvudregeln bland återvinningsbestämmelserna. Beträffande 
vilken funktion återvinningsreglerna har, hänvisar Lennander till förarbetena, där syftet med 
återvinningsreglerna, enligt hennes tolkning, är att motverka ”illojala” dispositioner. De 
”illojala” rättshandlingar som återvinningsreglerna skall motverka bör således kunna 
definieras som rättshandlingar som företagits för att kringgå följderna av en eventuell 
konkurs. 
      För att en talan om återvinning enligt 4:5 skall bifallas, anser Lennander, att det 
naturligtvis fordras att samtliga rekvisit i bestämmelsen är uppfyllda. Nämligen att den 
ifrågasatta rättshandlingen varit till nackdel för borgenärerna, att gäldenären varit eller blivit 
insolvent samt att medkontrahenten varit i ond tro beträffande gäldenärens insolvens. 
      Beträffande återvinningsreglernas uppbyggnad, betonar Lennander, att det i och för sig 
borde kunna räcka att den företagna rättshandlingen är av den typ som anges i de objektiva 
reglerna, eftersom dessa beskriver typiskt otillbörliga fall.  
 
 

                                                 
41     Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Norstedts  Juridik, Stockholm, 2004, s. 146 jfr  
SOU 1970:75 s 162 
42   Göranson, Ulf, Återvinning utom konkurs,  Norstedts Förlag, Stockholm 1989, s. 291 
43   Prop. 1975:6 s. 204 
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Skillnaden mellan 4:5 och de objektiva reglerna, angående otillbörligheten, är att det gjorts en 
typbedömning vid uppställandet av de objektiva reglerna, medan man vid bedömningen av 
om en rättshandling kan falla in under 4:5 generellt sett måste ta hänsyn till handlingens yttre 
konkreta kännetecken i det enskilda fallet. Lennander tillägger, att de rättshandlingar som kan 
återvinnas enligt de objektiva reglerna visserligen skall ha företagits i någorlunda nära 
anslutning till konkursen. Detta innebär att ond tro och insolvens förutsätts ha förelegat, dock 
uppvägs detta vid tillämpningen av 4:5 genom de uttryckliga insolvens- och 
ondtrosrekvisiten.44  
      Angående Lennanders koppling mellan otillbörlighetsrekvisitet och begreppet ”illojal” 
och hennes förklaring, att en illojal rättshandling är en sådan som har företagits för att kringgå 
följderna av en hotande konkurs, har kritiserats av Walin. Han anser att denna bestämning inte 
förefaller ge så mycket ledning. Enligt honom, är inte 4:5 begränsad till fall av en hotande 
konkurs utan den otillbörliga rättshandlingen kan faktiskt framkalla insolvens. Han påpekar 
att även rättshandlingar som företagits långt före konkurs kan angripas eftersom  
återvinningsfristen för närstående är obegränsad och för andra närstående fem år.45 
Frågan om begreppet otillbörlighet skall anses innehålla ett tilläggsfaktum om illojalitet inför 
förestående konkurs har även ifrågasatts av Göranson. Han anser, liksom Walin, att det 
illojala förfogandet redan för konkursrättslig återvinning, tar sikte på betalningsoförmågan 
som sådan och inte på följderna vid en inträdande generalexekution. Göranson tillägger dock, 
att ett krav på någon form av illojalitet inte är obehövligt.46 
 

3.4.1 NJA 1990 s. 562 
 
Detta fall rörde ett företag som omedelbart före konkurs överfört medel, som utgjort vederlag 
för kundfordringar, från gäldenärens postgirokonto till ett checkkonto i bank. 
      Konkursboet anförde att banken visserligen hade företagsinteckningar som säkerhet i 
gäldenärsbolaget men att medel på postgiro emellertid faller utanför den egendom i vilken 
företagsinteckningshavare har förmånsrätt. Konkursboet ansåg att de överförda medlen från 
postgirot till checkkontot gynnat banken framför andra fordringsägare på ett otillbörligt sätt. 
Då banken känt till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som 
gjorde rättshandlingen otillbörlig, hävdade konkursboet, att rättshandlingen skulle gå åter. 
      Banken anförde att de mot säkerhet av företagsinteckningar hade lämnat gäldenärsbolaget 
en checkkredit. På postgirokontot inflöt medel successivt från kundfordringar, som 
omfattades av bankens företagsinteckningar. Med stöd av fullmakt tömde banken, ungefär en 
gång i månaden, gäldenärsbolagets postgirokonto. Att banken överförde medel från postgirot 
strax före konkursen ingick därmed, enligt banken, i bankens vanliga rutiner och skulle därför 
inte anses vara otillbörligt. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44    Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2004, s. 151-153 
45   Walin, Gösta, Materiell Konkursrätt, andra upplagan, Norstedts Förlag, Stockholm 1987, s. 153-154 
46   Göranson, Ulf, Återvinning utom konkurs,  Norstedts Förlag, Stockholm 1989, s. 282 



 

 19

 
 
HD beslöt följande dom: 
 
Bedömningen, huruvida överföringen inneburit att banken på otillbörligt sätt gynnats framför andra borgenärer, 
får ske med utgångspunkt i den tänkta förutsättningen att vad som överförts utgjort den enda tillgången i det 
blivande konkursboet. 
      De medel som konkursboets talan gäller utgjorde vederlag för kundfordringar och hade därtill influtit på 
postgirokontot mycket kort tid innan överföringen ägde rum. Dessa omständigheter talar för att medlen vid 
transaktionens genomförande skulle kunna betraktas som egendom i vilken säkerhet fortfarande förelåg för 
banken enligt 4 § 1 st. 6 lagen om företagsinteckning.  Av intresse i detta sammanhang är emellertid att 
gäldenärsbolagets postgirokonto, såvitt framkommit, varit avsett att användas för olika slag av i bolagets 
verksamhet förekommande in- och utbetalningar. Bolaget har inte varit bunden av någon särskild inskränkning i 
sin rådighet över på kontot innestående medel. Vid dessa förhållanden måste tillgodohavaren på kontot i och 
med inbetalningarna anses ha införlivats med gäldenärsbolagets allmänna tillgångar på sådant sätt att principerna 
om surrogation inte kan bli tillämpliga beträffande enskilda inbetalningar till kontot. Inte heller kan 
inbetalningen av de aktuella medlen på postgirokontot jämte överföringen till checkkontot betraktas som en 
sammanhängande transaktion, jämförlig med en betalning från kunden direkt till banken. Vad som nu har sagts 
leder till att banken inte kan anses ha haft någon säkerhet och därmed följande förmånsrätt i det överförda 
beloppet. 
 
HD fastställde att omständigheterna beträffande överföringen var att anses som ett otillbörligt 
gynnande av banken.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47   NJA (1990:88) 
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4. Återvinning av benefika transaktioner 
 

4.1 Äldre rätt 
 
För att gåva skulle kunna återbringas enligt 1921 års konkurslag gällde att borgenärerna haft 
märklig skada. Återvinningsfristen var 6 månader och räknades, i fråga om lös egendom från 
att gåvan fullbordats samt i fråga om fast egendom från att lagfart söktes. Även köp, byte, 
lega eller annat sådant avtal kunde bli föremål för återvinning enligt dåvarande 28 § KL, om 
avtalet med hänsyn till missförhållandet mellan de villkor som utfästs på ömse sidor ansågs ha 
egenskap av gåva. Dock gällde en ettårsfrist beträffande gäldenärens make samt vid 
aktiebolags konkurs i förhållande till aktieägare med bestämmande inflytande i företaget och 
dennes närmaste anhöriga. 
 

4.2 Förarbetena till 1975 års konkurslag 
 
De förslag som lades fram i förarbetena var bl.a. en förlängning av fristerna. Gåva skulle 
exempelvis kunna återvinnas, om gåvan fullbordats senare än sex månader före fristdagen. 
Bestämmelsen i paragrafens första stycke föreslogs vara ovillkorlig. Således förutsattes det 
inte för tillämpning, att gäldenären var insolvent vid gåvotillfället eller blev insolvent genom 
gåvan. Beträffande förslaget om förlängda återvinningsfrister, anförde beredningen, att dessa 
bestämmelser emellertid bygger på en presumtion att gäldenären var insolvent. Om 
gåvotagaren inte var närstående till gäldenären skulle en frist på ett år gälla. Var gåvotagaren 
däremot närstående till gäldenären, skulle enligt förslaget, gälla en frist av två år. För bägge 
fallen gällde att gåvotagaren kunde undgå återvinning, om denne visade att gäldenären varken 
var eller genom gåvan blev insolvent. 
      I beredningen framgick att diskussioner förts, huruvida presumtionen skall gälla att 
gäldenären var insufficient eller insolvent. Det mest ändamålsenliga skulle vara att kräva 
bevisning om sufficiens för att gåvotagaren skall vara skyddad. Man nöjde sig dock i detta fall 
med bevisning om solvens. Enligt lagförslaget skulle även gåva gälla köp, byte eller annat 
avtal som delvis har egenskap av gåva. Vilket innebar att gåvoköp och liknande skulle kunna 
återvinnas i större utsträckning. Beredningen betonade, att vid gåvoköp, måste det föreligga 
en avsevärd skillnad i fråga om prestationernas värden för att man skall kunna konstatera att 
en transaktion ”delvis” har karaktär av gåva. 
      Angående undantaget från återvinning av understöd och sedvanliga gåvor som inte stod i 
missförhållande till gäldenärens ekonomiska ställning, skulle dock inte angripas i andra fall än 
när något av betydelse står att vinna för borgenärerna. Det var inte heller rimligt att överlag 
angripa underhållsbidrag och tillfällighetsgåvor. Även här gällde dock att gåvan inte skulle stå 
i disproportion till gäldenärens ekonomiska ställning.48  
  
 
 
 
 

                                                 
48   UX s. 140-141 



 

 21

I 1975 års KL fick 31 § följande lydelse: 
 
31 § Gåva går åter, om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Gåva som fullbordats dessförinnan 
men senare än ett år eller, när den skett till gäldenärens närstående, två år före fristdagen går åter, om det icke 
visas att gäldenären varken var eller genom gåvan blev insolvent.  
      Första stycket gäller även köp, byte eller annat avtal, om med hänsyn till missförhållandet mellan 
utfästelserna på ömse sidor är uppenbart, att avtalet delvis har egenskap av gåva. 
      Understöd och sedvanliga gåvor som ej stodo i missförhållande till gäldenärens ekonomiska förhållanden äro 
undantagna från återvinning enligt denna paragraf. Lag (1975:244)49 
 

4.3 Från insolvens till insufficiens 
 
I förarbetena till 1987 års reglering av KL föreslog kommissionen i sitt delbetänkande, att de 
”automatiska” fristerna skulle fördubblas, vilket innebar att återvinningsfristerna gällande 
gåvor föreslogs vara ett år istället för sex månader. Vidare föreslogs att de utsträckta 
återvinningsfristerna vid gåva skulle vara tre år istället för två. 
      Beträffande motbevisningen ifall gäldenären varit insolvent eller ej, förklarade 
kommissionen, att i det fall gäldenären är insolvent innebär det att denne är ur stånd att betala 
sina skulder allteftersom de förfaller och att betalningsoförmågan inte är tillfällig. 
Kommissionen föreslog i detta fall att det skulle ankomma på återvinningssvaranden att i 
stället bevisa att gäldenärens tillgångar vid eller efter transaktionstillfället uppenbart översteg 
dennes tillgångar. Återvinningssvaranden skulle således bevisa att gäldenären varken var eller 
blev insufficient. Det betonades att solvens och sufficiens oftast följs åt men att ändringen i 
någon mån borde förstärka återvinningsmöjligheterna.50  
      I likhet med kommissionen ansåg departementchefen, att transaktioner av benefik karaktär 
skulle förlängas från två till tre år, som skäl till detta hänvisade han till BRÅ:s undersökningar 
som tydde på att en fristförlängning skulle utvidga återvinningsmöjligheterna. Han ställde sig 
även bakom kommissionens uttalande, att det i allmänhet förhåller sig så, att insolvens eller i 
vart fall insufficiens föreligger en avsevärd tid före konkursutbrottet och att transaktioner 
under denna tid sker i ond tro. 
      Majoriteten av remissinstanserna avstyrkte förslaget. Den kritik som framfördes gällde i 
första hand fristförlängningens negativa konsekvenser för den allmänna omsättningen. Enligt 
departementchefen, var dock farhågorna betydligt överdrivna.51 
    
Efter 1987 års revidering av KL fick 4 kap. 6 § st.1 följande lydelse. 
 
6 § En gåva går åter, om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. En gåva som har fullbordats 
dessförinnan men senare än ett år eller, när den skett till någon som är närstående till gäldenären, tre år före 
fristdagen går åter, om det inte visas att gäldenären efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart 
motsvarade hans skulder.52 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49   2kap. 31 § KL (1921.225) jfr 4:6 KL 
50   SOU 1983:60 s. 12-13 
51   Prop. 1986/87:90 s. 217 
52   KL (1987:672) 
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4.3.1 RH 1995:81 
 
Detta fall rörde en privatperson som hade utfört visst arbete åt aktiebolaget X. Ersättningen 
för arbetet betalades med medel som tillhörde x-bolagets dotterbolag, C, som dock inte stod i 
något avtalsförhållande till privatpersonen    
Aktiebolagen A, B och C utgjorde en koncern med bolaget A som moderbolag. 
Privatpersonen hade i uppdrag från aktiebolaget X, för deras räkning förvärva aktierna i A-
bolaget. Enligt avtalet mellan X-bolaget och privatpersonen skulle privatpersonen som 
provision för sitt arbete erhålla hyresrätten till C-bolagets lokaler eller vad han genom 
försäljning av hyresrätten kunde inbringa. Privatpersonen genomförde sitt uppdrag den 9 
augusti 1990. Under hösten samma år avvecklades C-bolagets verksamhet. C-bolaget 
avkortade genom avtal med hyresvärden hyrestiden för lokalerna. Vid förhandlingarna med 
hyresvärden företräddes C-bolaget av privatpersonen, som hade fått en generalfullmakt att 
företräda bolaget. Ersättningen från hyresvärden var 500 000 kr som betalades den 1 
november samma år till privatpersonen. 
      Konkursboet anförde att avtalet mellan privatpersonen och X-bolaget innebar, att C-
bolaget såsom juridisk person, skulle svara för fullgörandet av provisionsavtalet genom att 
utge en hyresrätt i ersättning. Genom att C-bolaget i enlighet med avtalet utgivit hyresrätten, 
utan att självt vara avtalsenligt förpliktat eller att någon motprestation hade tillförts vare sig 
C-bolaget eller moderbolaget till A-bolaget, ansåg konkursboet, att betalningen befanns 
utgöra en sådan benefik transaktion med gåvoavsikt enligt 4 kap. 6 § KL.  
      För att fastställa innebörden i ”begreppet gåva” i KL, sökte TR:n ledning genom 
Lennander ”återvinning i konkurs” och Walin ”materiell konkursrätt”. Enligt Lennander får 
återvinning i konkurs sökas i det traditionellt civilrättsliga gåvobegreppet, som förutsätter 
förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. Hon understryker särskilt gåvoavsikten 
som ett kriterium på gåva. Dock får den avsikten bedömas efter objektiva grunder och  
transaktionen bör åtminstone utåt sett framstå som en gåva.  
      Walin påpekar, att det relevanta vid bedömningen om gåvoavsikt föreligger eller ej bör 
vara att givaren haft klart för sig att överlåtelsen skedde utan att motsvarande vederlag tillkom 
denne. 
    
Tingsrätten anförde i domskälen: 
 
Tingsrätten konstaterar att Jan C vid avtalet om avkortning av hyresförhållandet företrätt C- bolaget med stöd av 
generalfullmakten. Det har inte ens påståtts att den fullmakten har upphört att gälla den 2 november 1990. Inte 
något har framkommit, som tyder på att hyresvärden känt till provisionsavtalet mellan Jan C och X- bolaget. Det 
måste därför anses att beloppet 500 000 kr den dagen utbetalats till Jan C som företrädare för C- bolaget. C- 
bolaget har inte haft någon annan relation till Jan C än att denne genom fullmakten ägt företräda bolaget. I och 
med att Jan C för C- bolagets räkning har mottagit 500 000 kr har C- bolaget tillförts likvida medel. Det 
förhållandet att Jan C samtidigt själv med stöd av ett provisionsavtal, tillgodogjort sig beloppet för egen räkning, 
utan motprestation gentemot C- bolaget, är enligt tingsrättens mening en sådan benefik transaktion med 
gåvoavsikt mellan C- bolaget och Jan C som bör bedömas som gåva. 
 
I detta fall var tingsfiskalen skiljaktig. Han ansåg att det rent subjektivt inte kunde spåras 
någon gåvoavsikt från Jan C själv, vilken rimligen inte kan ha haft någon annan uppfattning 
än att han tillgodofördes vad som tillkom honom enligt provisionsavtalet.  
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Beträffande de objektiva grunderna, att det vid bedömningen av om en gåva förelegat, är 
avgörande ifall rättshandlingen utåt synes vara företagen med sådan avsikt, ( Lennanders 
tolkning)ansåg tingsfiskalen att rättshandlingen utåt sett inte synes ha företagits med någon 
gåvoavsikt. Att ett moderbolag i en koncern betalar en uppdragstagare för dennes tjänster med 
egendom som tillhör ett dotterbolag var, enligt honom, ett förfarande som inte ens sett utifrån 
kan anses präglat av någon generositet eller någon för gåvoavsikt typisk egenskap. Angående 
att kraven vid bedömningen kan ställas ännu lägre, (Walins tolkning) då det avgörande är om 
gäldenären vid rättshandlingen haft klart för sig att denne överlät egendom utan att vid 
överlåtelsen få motsvarande vederlag, anförde tingsfiskalen att det skall, enligt det senare 
synsättet, hos gäldenären återfinnas en relevant insikt om att vad som erhållits inte motsvarar 
det överförda vederlaget. Med hänsyn till att C- bolaget var ett aktiebolag, torde den relevanta 
insikten vara att söka hos någon företrädare för bolaget. Såväl Jan C som företrädare för X- 
bolaget synes ha haft den uppfattningen att Jan C erhöll vad han rättmätigt skulle ha enligt 
provisionsavtalet. Enligt tingsfiskalen, kan det inte under sådana förhållanden medföra att 
rättshandlingen ska betraktas som gåva. 
      Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom. Dock var hovrättslagmannen skiljaktig. Enligt 
hans mening, hade det inte framkommit annat än att Jan C med stöd av generalfullmakten 
tillgodogjort sig ersättningen för hyresrätten som gottgörelse för sina insatser vid förvärvet av 
A- bolagets aktier enligt provisionsavtalet.53 
 

4.4 Utbetalning av oskäligt hög lön 
 
Beträffande återvinning av oskäligt höga löner och arvoden, begränsades det i 1921 års KL  
till att enbart gälla aktiebolags konkurs. I förarbetena anfördes att den dåvarande 
begränsningen till aktiebolag saknade bärande motiv. Man ansåg att det var mera 
ändamålsenligt att det fanns en specialbestämmelse i fråga om återvinning av oskäligt höga 
löner än att man endast bygger på reglerna om återvinning av gåva och återvinning av 
otillbörliga rättshandlingar.54 
      Beredningen övervägde att bestämmelsen skulle gälla oavsett vem som erhållit 
betalningen, dvs.utan begränsning till närstående. Dock fann man att en sådan ordning skulle 
skapa allt för stor osäkerhet. Enligt beredningen skulle därför utbetalningen ha gjorts till 
sådan person som i återvinningshänseende skall anses som närstående till gäldenären. Som 
närstående nämndes såväl fysiska som juridiska personer. Det var inte enbart betalningar till 
arbetstagare som skulle omfattas av regleringen utan också t.ex. arvoden till 
styrelseledamöterna i ett aktiebolag eller till delägarna i ett handelsbolag.  
      Återvinning från närstående kunde enligt förslaget ske, när det är uppenbart att 
betalningen översteg vad som kunde anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, 
verksamhetens lönsamhet och omständigheterna i övrigt. Beredningen betonade att 
arbetsinsatsen dock i det enskilda fallet kan ha varit så kvalificerat att en hög lön kan ha varit 
motiverad, t.ex. när en särskilt skicklig kraft knutits till ett sviktande företag för att försöka 
rädda det. Beredningen framhöll även att återbäring av lön och dylikt kan drabba hårt och att 
därför jämkning kan vara motiverad. Vidare var beredningen av den uppfattningen att det inte 
enbart var redan utbetald lön m.m. som kunde åberopas utan även när fordran på obetald lön 
m.m. görs gällande i konkursen skulle kunna upphävas. 
 

                                                 
53   RH 1995:81 
54   UX s. 145 
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Departementchefen godtog i huvudsak beredningens förslag, med undantag för, gällande 
sådan lön som ännu inte utbetalats, då han ansåg att detta skulle leda till vissa 
komplikationer.55 
 
Efter 1975 års revidering  fick 2:33 KL följande lydelse: 
 
33 § Betalning av lön, arvode eller pension till gäldenärens närstående, som skett senare än sex månader före 
fristdagen och som uppenbart översteg vad som kunde anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, 
verksamhetens lönsamhet och omständigheterna i övrigt, går åter till belopp motsvarande överskottet. Har 
betalningen skett dessförinnan men senare än två år före fristdagen, går den åter i motsvarande mån, om det icke 
visas att gäldenären varken var eller genom betalningen blev insolvent. Lag (1975:244)56 
 
I 1983 års delbetänkande var det, enligt kommissionen, inte ovanligt i en konkurs att 
uppenbart oskäliga löner eller arvoden utbetalats till anställda, t.ex. kamreren i företaget eller 
till konsulter. Man hade i åtskilliga fall misstänkt att vederbörande utövat stort inflytande 
inom gäldenärsföretaget eller stått gäldenären nära i personligt eller ekonomiskt hänseende 
utan att en sådan relation som avses i 29 a § KL (jfr 4:3 KL) kunnat bevisas. Enligt 
kommissionen, skulle bestämmelsernas praktiska betydelse därför öka om de gjordes 
generella. De förslag som lades fram var att 33 § ändrades till att avse lön, arvode eller 
pension oavsett vem som erhållit betalningen, att återvinningsfristerna förlängdes till ett 
respektive tre år samt att sufficiens skulle ersätta insolvens i motbevisningsregeln. Vidare 
föreslogs att inskränkningen till närstående skulle slopas beträffande oskäliga löneanspråk 
m.m.57 
      Beträffande 4:8 KL framhåller Walin, att orden endast gäller återvinning av betalning, 
medan det inte sägs något om kvittning. Han hänvisar till lagberedningens förslag där 
kvittning överlag ska jämställas med betalning. Walin påpekar att i prop. 1975:6 yttrade 
departementchefen att återvinningsregeln torde inskränka sig till sådana fall då lönen faktiskt 
betalts ut.58 Avsikten med uttalandet kan, enligt Walin, dock inte ha varit att eliminera 
kvittningsfall utan kvittning torde ändå vid tillämpning av 4:8 KL kunna likställas med 
betalning.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
55   Prop. 1975: 6 s. 216 
56   KL (1921:225) 2 kap. 33 §, jfr 4:8 KL 
57   SOU 1983:60 s. 93-94  
58   Prop. 1975:6 s. 188 
59   Walin, Gösta, Materiell Konkursrätt, andra upplagan, Norstedts förlag, Stockholm 1987, s. 176 
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5. Återvinning av betalning 

 

5.1 Inledning 
 
I 1862 års KL, fanns inte någon särbestämmelse om återvinning av förfallna skulder, dock 
med undantag för betalningar som skett med osedvanliga betalningsmedel. 
I 1921 års lagstiftning gällde vid betalning av skuld som ej var förfallen vid betalningstillfället 
skulle gå åter, om betalningen gjorts inom sextio dagar före konkursansökningen eller 
därefter. Detsamma gällde betalning med annat än pengar eller med hänsyn till gäldenärens 
och borgenärens yrke vanliga betalningsmedel. Borgenären kunde dock undgå återvinning 
genom att visa att han, när han mottog betalningen, saknade skälig anledning antaga att 
gäldenären avsåg att gynna honom framför övriga fordringsägare. Motbevisningen var dock 
utan verkan, om borgenären hade skälig anledning antaga att gäldenären var insolvent eller 
hade kännedom om konkursansökningen. Återvinning kunde även ske av en betalning som 
avsett förfallen gäld, om rättshandlingen skett inom trettio dagar före konkursansökningen 
eller därefter. Även här gällde att borgenären hade skälig anledning att antaga att gäldenären 
var på obestånd. 
      De förslag som lades fram i förarbetena var bl.a. att betalning av skuld kunde återvinnas, 
om den skett senare än tre månader före fristdagen och gjorts med ovanliga betalningsmedel, i 
förtid eller med belopp som avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. För 
närstående gällde att betalningen skett dessförinnan men senare än två år före fristdagen. 
Dessa bestämmelser avsåg emellertid inte kontantaffärer. Återvinning skulle heller inte äga 
rum, om betalningen ändå kunde anses ordinär. Denna begränsning skulle gälla alla 
betalningar, även dem som skett med ovanliga betalningsmedel eller i förtid. Beredningen 
påtalade att betalning med betalningsmedel som i allmänhet är ovanligt i viss bransch kan 
någon gång i det enskilda fallet vara korrekt. Vid betalning i förtid kan det av praktiska skäl 
ha skett kort före förfallodagen eller kan ha företagits för att viss rabatt skall erhållas. Även 
vanliga löpande inbetalningar och i behörig ordning betalade amorteringar på lån, 
avbetalningsköp samt hyra, arrende, skatt och underhållsbidrag m.m. skulle vara skyddade 
även om betalningen faktiskt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning sett från andra 
borgenärers synpunkt. I förslaget nämndes att även löpande betalningar som ej fullgörs förrän 
någon tid efter förfallodagen borde kunna godtagas som ordinära, t.ex. om gäldenären 
successivt brukat göra rätt för sig i efterhand. 
      Beträffande frågan huruvida betalning skall anses ha skett med ovanligt betalningsmedel, 
föreslog beredningen, att man även fortsättningsvis får ta hänsyn till förhållandena i 
gäldenärens bransch, liksom förhållandena i mottagarens bransch. Om betalningsmedlet 
framstår som motiverat med hänsyn till enderas förhållanden, tillade beredningen, att det dock 
saknades anledning att betrakta det som ovanligt enbart därför att det avviker från det vanliga 
för den andres del. 
      I 1921 års KL användes uttrycket ”gäld, som icke var förfallen” vid återvinnig av 
betalning som ej var förfallen vid betalningstillfället. Denna regel ansågs syfta på formellt 
tillämplig förfallodag, även om det i realiteten varit avsett att längre kredit skulle gälla. Enligt 
beredningen, var detta för snävt, eftersom en borgenär bl.a. har möjlighet att betinga sig 
uppsägningsrätt med anledning av gäldenärens insolvens. I beredningens förslag kom man att 
använda uttrycket, att betalning sker ”i förtid”.  
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Såsom förtida betalning skulle, enligt förslaget, räknas bl.a. betalning som skett efter att 
borgenären använt sig av klausul som föreskriver omedelbar betalning av ett stående lån, om 
gäldenären försummat ränte- eller avbetalning eller kommit på obestånd eller liknande.60 
      I fall borgenären vägrat förlängning av ett lån, där det klart förutsattes förlängning för 
exempelvis tre månader i sänder, borde även bedömas på samma sätt, såvida inte något 
speciellt inträffar. 
     Vidare nämndes i förslaget att betalning med belopp som avsevärt försämrat gäldenärens 
ekonomiska ställning, dvs. betalning som verkligen är av betydelse för borgenärerna från 
återvinningssynpunkt. Beredningen betonade, att i detta fall måste vara fråga om ett belopp 
som i betraktande av gäldenärens förhållanden måste anses relativt betydande och därför 
inverkar avsevärt på dennes ekonomiska ställning och den utdelning som borgenärerna kan få 
vid en senare inträffad konkurs.61 
    
Efter 1975 års revidering fick 2:35 § KL följande lydelse. 
 
35 § Betalning av skuld, som skett senare än tre månader före fristdagen och som gjorts med annat än sedvanliga 
betalningsmedel, i förtid eller med belopp som avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning, går åter, 
om den ej med hänsyn till omständigheterna ändå kan anses som ordinär. Har betalningen skett till närstående 
dessförinnan men senare än två år före fristdagen, går den åter, om det icke visas att gäldenären varken var eller 
genom åtgärden blev insolvent. 
     Vad som i första stycket sägs om återvinning av betalning äger motsvarande tillämpning när kvittning skett, 
om borgenären enligt 121 § ej varit berättigad att kvitta i konkursen. Lag (1975:244)62 
 
I 1983 års delbetänkande framlade kommissionen att det syntes vara motiverat med en del 
skärpningar av 35 § KL. Anledningen till detta var att BRÅ:s undersökningar visat att 
bestämmelserna blivit föremål för en del kritik. Bland annat ansågs uttryckningssättet 
“försämrat gäldenärens ekonomiska ställning” missvisande med tanke på att det rör sig om 
skuldbetalningar. Det ansågs även att kravet på en “avsevärd” förändring gått för långt. 
Beträffande betalning med ovanliga betalningsmedel var det inte ovanligt med 
bevissvårigheter.  Det hade även medfört problem vid rättstillämpningen gällande undantaget 
för ordinära betalningar. När det gällde att bedöma vilka ändringar som borde göras i 35 § var 
en avgöranden anledning om betalningen skett till någon närstående eller inte. Kommissionen 
menade att omsättningens intressen inte väger särskilt tungt i förhållande till närstående. De 
förslag som lades fram var att tremånadersfristen skulle förlängas till sex månader. 
Motiveringen var att en sådan förlängning kunde ske utan nämnvärda men för omsättningen 
även när det gäller betalningar till andra än närstående. 
      Angående rekvisitet “ordinära betalningar” påpekades att det ankommer på den som 
påkallar återvinning att visa sådana omständigheter som gör att betalningen inte kan anses 
som ordinär. Kommissionen föreslog här en ändring i bevisbördan för det fall att den som 
tagit emot betalningen inte är närstående.  
   Det ansågs inte obilligt att även motparten i denna grupp blir skyldig att bevisa att 
betalningen kan anses som ordinär. Detta med tanke på att det rör sig om betalningar som i 
tiden ligger nära konkursutbrottet. Vidare föreslog kommissionen att undantaget för ordinära 
betalningar helt skulle slopas beträffande närstående. Anledningen var att betalningar till 
närstående generellt måste presumeras ske i ett illojalt syfte. 
 
                                                 
60   UX s. 148- 150 
61   UX s. 148- 150 
62   KL (1921:225) 2 kap. 35 §, jfr 4:10 KL 
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Beträffande betalningar som inte skett med ovanliga betalningsmedel eller i förtid men som  
avsett belopp som avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning, betonades det att 
uttryckssättet inte var adekvat. Kommissionen hänvisade här till rättspraxis. Enligt ett 
avgörande skulle vid bedömningen inte tas hänsyn till antalet borgenärer eller till arten eller 
storleken av de olika fordringarna utan till betalningens verkningar för borgenärerna sedda 
som ett kollektiv. Vidare framfördes att man i rättspraxis i detta hänseende hänfört 
bedömningen till förhållandena vid den faktiskt inträffade konkursen. Dessa förhållanden 
framgår i första hand av konkursbouppteckningen men i något fall har värdena vid tiden för 
huvudförhandlingen i återvinningsmålet tillmätts betydelse. Som exempel angavs ett 
avgörande, där betalning till ett belopp motsvarande omkring tolv procent av tillgångarnas 
värde ansetts utgöra en avsevärd försämring av gäldenärens ekonomiska ställning. 
      Enligt kommissionen ,var det motiverat för att förebygga missförstånd att utmönstra 
uttryckssättet “försämrat gäldenärens ekonomiska ställning”. Man föreslog här formuleringen 
att betalningar “med avsevärt belopp” skall kunna återvinnas.63 
 

5.2 Betalningar med annat än sedvanliga betalningsmedel. 
 
Skillnaden mellan 29 § i 1921 års lagstiftning och 10 § i 1975 års lagstiftning är att 
betalningsmedlet numer måste framstå som ovanligt med hänsyn till båda parternas 
förhållanden, det räcker inte längre att enbart ta hänsyn  till gäldenärens förhållanden, såsom i 
äldre rätt. 
     En betalning med osedvanliga betalningsmedet utgör en form av fullgörelse som brukar 
kallas datio in solutum respektive datio solvendi causa. Det förstnämnda innebär, att 
gäldenären överlåter egendom av något annat slag än det denne är skyldig att prestera och att 
borgenären accepterar detta som fullgörelse. Vid den sistnämnda formen av fullgörelse tar 
borgenären emot en prestation för att själv förvandla den i pengar i avräkning på gäldenärens 
skuld. Uppkommer ett överskott tillfaller det gäldenären, uppkommer det ett underskott 
kvarstår gäldenärens skuld till motsvarande del. Enligt Lennander, torde det i 
återvinningshänseende inte ha någon betydelse om transaktionen utgör datio in solutum eller 
datio solvendi causa. När det gäller osedvanliga betalningsmedel, anser Lennander, att man 
egentligen ställs inför två problem som har ett inbördes samband, men som lämpligen bör 
skiljas åt, nämligen dels om det är fråga om betalning (datio in solutum respektive datio 
solvendi causa) dels om det är fråga om osedvanliga betalningsmedel.64 
    

5.2.1 Rättsfall RH 1994:23  
 
I detta fall uppstod frågan om det konkursdrabbade företaget betalat med annat än sedvanliga 
betalningsmedel och, om så var fallet, att den ändå kunde anses ordinär. Som rättsliga grunder 
åberopades dels 4 kap. 5 § KL, dels 4 kap. 10 § KL. 
      Konkursboet anförde att konkursgäldenärens firma Combiluft AB, som gick i konkurs den 
15 juni 1990, vilkens verksamhet bestod av försäljning och installation av avfuktare och 
kylaggregat. Dess största leverantör var Antifukt, som levererade skilda komponenter till 
konkursgäldenären. Vid konkursutbrottet hade Antifukt en oprioriterad fordran på drygt 450 
000 kr.  
                                                 
63   s. 94- 97 SOU 1983:60  
64   Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, s. 207-210 
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Fordringen utgjordes av fakturor från dec 1988- maj 1990. Under tiden maj 1990- juni 1990 
hade konkursgäldenären erlagt betalning till Antifukt för fakturor på drygt 100 000 kr. Enligt 
konkursboet hade betalningen gått till på så sätt, att betalning för vissa av konkursgäldenärens 
kundfordringar hade skett av tredje man direkt till Antifukt genom att konkursgäldenären på 
sina fakturor angett Antifukts post- och bankgironummer. Konkursgäldenären hade genom sitt 
förfarande använt den till hans gäldenärer sålda egendomen för betalning av Antifukts 
fakturor. Antifukt har själv bestämt vilka fakturor som på detta sätt betalades. Enligt 
konkursgäldenären var anledningen till detta förfaringssätt att Antifukt ställt kontant betalning 
som villkor för fortsatta leveranser. Konkursboet betonade att betalning på detta sätt endast 
hade skett vid tre tillfällen tidigare. 
      Antifukt invände med att de tillverkat produkterna som Combiluft sålt med ensamrätt. 
Combiluft var ett rent försäljningsbolag som köpte och sålde i eget namn för att inte för sina 
kunder avslöja leverantörsidentiteten.65  
I praktiken hade affärsförhållandet mellan Antifukt och kombiluft kunnat jämställas med ett 
rent provisionsförfarande. Combiluft hade under hela den tid samarbetet pågått haft 
svårigheter att i rätt tid erlägga betalning och Antifukt hade genom långa betalningstider 
hjälpt Combiluft med rörelsekapital. Enligt Antifukt hade betalningssättet mellan parterna 
växlat. Betalning hade skett antingen via postgiro, med check, kontant eller genom överföring 
direkt från kund till Antifukts bank- eller postgirokonto. Det sistnämnda betalningsmedlet 
hade tillämpats regelbundet eftersom Antifukts egen likviditet inte var nog tillfredsställande 
för att ytterligare kunna öka sin kundfordran på Combiluft. Enligt Antifukt hade 
direktöverföring mellan parterna ägt rum vid ett flertal tillfällen sedan år 1987 och att 
situationen inte var annorlunda i april- maj 1990. Antifukt var inte medveten om att Combiluft 
var på obestånd eftersom de ekonomiska förhållandena i april- juni 1990 var jämförbara med 
de förhållanden som rått tidigare mellan parterna. 
 
Tingsrättens bedömning: 
 
Combilufts kunder har erlagt betalning direkt till Antifukt som härefter har gjort avräkningar 
på de fordringar som Antifukt hade gentemot Combiluft. Denna form av betalning genom 
medverkan av tredje man som lett till att Antifukt fått betalt för sin fordran hade tidigare 
endast vid några tillfällen under åren 1985 och 1986 tillämpats av parterna. Betalningssättet 
hade således under våren 1990 inte under en längre tid varit brukligt utan får istället anses ha 
avvikit från det normala. Enligt tingsrättens mening måste denna medelbara betalning 
jämställas med en betalning med osedvanliga betalningsmedel. Det föreligger inga särskilda 
omständigheter som talar för att betalningen ändå skall bedömas som ordinär. 
 
Hovrättens bedömning: 
 
Parterna är överens om att Antifukt och Combiluft inte använt sig av det nu aktuella betalningssättet i någon 
omfattning under åren närmast före konkursen. Betalningssättet kan därför inte anses ha varit normalt för 
bolaget. Antifukt har inte gjort gällande att det sätt på vilket bolaget erhållit betalning är vanligt förekommande i 
branschen. Med hänsyn till omständigheterna måste de nu aktuella betalningarna anses gjorda med annat än 
sedvanliga betalningsmedel. I ett för Combiluft prekärt läge har således ifrågavarande betalningssätt valts, dels 
för att eliminera risken för att bolaget inte skulle kunna betala för de aktuella leveranserna och dels för att 
Antifukt skulle få betalt för skulder som stått ute länge. Därmed kan betalningarna inte anses som ordinära. Vid 
samtliga betalningar har Antifukt erhållit både betalning i efterhand för sin leverans och avbetalning på äldre 
fordringar. Tillgångar har därmed undantagits Combilufts övriga borgenärer till uppenbar nackdel för dessa. 
 

                                                 
65   RH 1994:23 
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5.2.2 Rättsfall NJA 1996 s. 333 
 
Detta fall rörde bolaget Herberts Musik som en kort tid före sin konkurs sålde en stor del av 
sin rörelse. Köpeavtalet slöts mellan Herberts Musik och Skivkompaniet den 1 dec 1991. 
Genom avtalet överläts viss av Herberts Musiks egendom, inventarier och lager från olika 
butiker. Köpelikviden betalades huvudsakligen genom att skivkompaniet övertog 
betalningsansvaret för Herberts Musiks skulder till bl.a. Sony. Sony erhöll kontant betalning 
av Skivkompaniet under januari eller februari 1992. Herberts Musik försattes i konkurs den 
12 februari 1992. Av skulderna var endast två borgenärer förmånsberättigade, dock inte Sony. 
      Konkursboet anförde att konkursbolaget genom avtalet förfogat över konkursbolagets 
tillgångar för att infria skuld gentemot Sony. Konkursboet åberopade att förfarandet var att 
likställa med en betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel. Betalningen har varit till 
nackdel för konkursbolagets övriga borgenärer samt att avtalet slöts senare än tre månader 
före fristdagen. Alternativt hade Sony genom kontant reglering enligt avtalet erhållit betalning 
för sin fordran gentemot konkursbolaget av Skivkompaniet. Vilket avsevärt försämrat 
gäldenärens ekonomiska ställning samt varit till nackdel för konkursbolagets övriga 
borgenärer. 
      Sony anförde att det genom transaktionen inte uppstod någon omedelbar nackdel. Enligt 
Sony utgjorde avtalet inte betalning utan en rättshandling mellan konkursgäldenären och 
annan än återvinningssvaranden. Sony bestred att man haft kännedom om överlåtelsen enligt 
avtalet. Avtalet blev känt för dem genom konkursförvaltarens efterforskningar. 
 
Tingsrättens bedömning: 
 
Den rättshandling som åberopas som grund för återvinning enligt 4 kap. 10 § KL är avtalet i december 1991. 
Rättshandlingar ,innebärande att gäldenär sålt egendom till tredje man och denne betalat köpeskillingen genom 
att överta betalningsansvaret för vissa gäldenärers skulder, kan väl i vissa situationer, såsom skett i praxis, 
behandlas som trepartsförhållanden, vilka anses innefatta betalning med osedvanliga betalningsmedel eller anses 
vara att likställas med betalning. För en sådan bedömning krävs enligt TR: ns mening att borgenären på något 
sätt medverkat vid rättshandlingens tillkomst. Då så inte varit fallet beträffande nu förevarande avtal finner TR:N 
att den åberopade rättshandlingen inte kan anses utgöra betalning i den mening som avses i 4 kap. 10 § KL eller 
likställas med sådan betalning. 
 
Hovrättens bedömning: 
 
Det har inte påståtts att något avtalsförhållande uppkommit mellan Herberts Musiks borgenärer och 
Skivkompaniet. Redan genom avtalet, varigenom betalningen initierades, uppkom nackdel åtminstone för 
Herberts Musiks borgenärer beträffande vilka Skivkompaniet i avtalet inte gjorde något betalningsåtagande. Den 
grundläggande förutsättningen för återvinning, nämligen nackdelsrekvisitet, är alltså uppfyllt. Herberts Musik 
försattes i konkurs den 12 februari 1992. Betalningen initierades av Herberts Musik  genom avtalet i december 
1991 och fullbordades när Sony i januari eller februari 1992 mottog medel från Skivkompaniet såsom betalning 
avseende Herberts Musiks skuld, allt inom den i 4 kap. 10 § KL förutsatta tremånadersfristen. Vid en bedömning 
av transaktionen i sin helhet, visar den ordning som Herberts Musik valde för betalning av sina skulder, att 
bolaget i realiteten använt sina tillgångar till att säkra infriandet av skulden bl. a. till Sony. Det är i förevarande 
fall fråga om betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel. Det förhållandet att transaktionen i slutskedet 
medförde en girering via postgirokonto, föranleder inte annan bedömning. Och det föreligger ingen 
omständighet som gör att betalningen ändå kan anses ordinär. 
     För återvinning enligt 4 kap. 10 § KL behöver återvinningssökanden endast visa där angivna förutsättningar 
för återvinning objektivt sett föreligger. Det har konkursboet lyckats med. 
Bestämmelsen uppställer inte något krav på att betalningsmottagaren, i förevarande fall Sony, skall ha känt till 
eller bort ha känt till de omständigheter som gjorde betalningen återvinningsbar. Eftersom betalningen skett med 
ett osedvanligt betalningsmedel, skall värdet av betalningen återbäras och ingå i konkursen. 
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HD fastställde HovR:ns dom med motiveringen att en gäldenär som huvudregel inte utan 
borgenärens godkännande kan sätta annan i sitt ställe, medförde det avtal som Herberts Musik 
och Skivkompaniet träffade inte något gäldenärsbyte, som var giltigt i förhållande till Sony. 
En betalning, som tredje man på uppmaning av en gäldenär gör till någon av dennes 
borgenärer, anses i återvinningssammanhang jämställd med en betalning direkt från 
gäldenären till borgenären. HD betonade att om en betalning skett med annat än sedvanliga 
betalningsmedel, i förtid eller med belopp som avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska 
ställning avgörs genom en objektiv bedömning, utan hänsyn till hur borgenären i det enskilda 
fallet uppfattat situationen. Att Sony inte känt till de närmare omständigheterna kring 
betalningen utgör därför inget hinder mot att betalningen bedöms ha skett med osedvanliga, 
och inte med vanliga, betalningsmedel. Det förelåg heller inte någon omständighet som talade 
för att betalningen kunde anses ordinär.66 
 

5.3 Förtidsbetalningar 
 
Det har sedan länge ansetts att en betalning som verkställs före skuldens förfallodag är en 
typiskt illojal handling. Dock kan gäldenären ha godtagbara skäl för att betala en kortare tid 
före förfallodagen. Exempelvis kan denne vara intresserad av att erhålla viss rabatt eller ett 
företag kan ha standardiserade betalningsdagar. Emellertid kan betalningar av nämnda 
karaktär dock undantas från återvinning genom tillämpning av undantaget för ordinära 
betalningar. 
      Enligt Lennander uppstår två frågor vid förtidsbetalningar. Den första sammanhänger med 
det förhållandet att gäldenärens skyldighet att betala inte nödvändigtvis inträder vid samma 
tidpunkt som dennes rätt att betala. Här blir skillnaden mellan förfallodag och frigörelsetid 
aktuell. Den andra frågan som uppstår är hur själva förfallodagen skall preciseras. Med 
förfallodag menas den dag då gäldenären skall betala för att inga påföljder skall uppstå. 
Förfallodagen kan vara bestämd till viss angiven dag, men den kan även infalla viss tid efter 
uppsägning eller vid anfordran. Frigörelsetiden inträder emellertid vid den tidpunkt då 
gäldenären har rätt att betala eller med andra ord då borgenären är skyldig att ta emot 
gäldenärens betalning. Beträffande skillnaden mellan förfallotid och frigörelsetid ger 
Lennander  som exempel, på sådant avtal som innehåller en klausul av typen, att betalning 
skall ske inom tre månader eller inom 30 dagar mot viss kassarabatt eller ,vid användande av 
vissa kontokort, som ger köparen viss kredit men samtidigt får fördelen av räntefrihet, om 
betalningen erläggs inom kortare tid. I dessa fall inträder förfallodagen när tre månader 
respektive den angivna kredittiden förflutit, medan frigörelsetiden börjar löpa vid den 
tidpunkt då gäldenären tidigast kan betala. 
Lennander argumenterar för ett tämligen strikt synsätt på begreppet “i förtid” och att man som 
regel skall utgå från att förfallodagen är den avgörande tidpunkten för bedömningen. Hon 
anser att om man generellt godtog betalningar under frigörelsetiden skulle sådana betalningar 
alltid vara undantagna från återvinning enligt 4:10 KL. Om man däremot utgår från 
förfallodagen kan alla “normala” betalningar ändå godtas med stöd av undantaget för ordinära 
betalningar. 
      Bedömningen av om en betalning skett i förtid, skall enligt Lennander, i första hand ske 
med hänsynstagande till avtalets innehåll och förutsättningar. Har parterna avtalat att 
betalning skall erläggas före den i första hand angivna förfallodagen, om en viss händelse 
inträffade, får en betalning som erlagts vid sistnämnda tidpunkt godtagas.  

                                                 
66   NJA 1996 s. 333 (NJA 1996:51) 
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Hänsyn skall även tas till parternas förhållanden och sedvänjor. Exempelvis, att gäldenären 
vanligtvis beviljats tre månaders kredit, har en betalning som erlagts efter den i avtalet 
angivna förfallodagen men under nämnda tremånadersperiod skett i förtid.67 
      Angående Lennanders tolkning beträffande ovan nämnda åtnjutande av tre månaders 
kredit och där gäldenären anses ha betalat i förtid om denne betalar före tidens utgång, menar 
Walin, att det förefaller ovisst om en gäldenär som, t.ex. för att undvika ränta, betalar efter 
förfallodagen men före kredittidens utgång skall anses ha betalt i förtid, om den brukliga 
kredittiden inte är längre än tre månader. I detta fall anser Walin att ett visst mått av 
svängningar och oregelbundenheter bör tolereras.68 
 

5.3.1 Rättsfall NJA 1995 s. 688 
 
I detta fall uppkom frågan huruvida en förtida betalning kunde anses som ordinär enligt 4 kap. 
10 § KL.  
      Den 20 aug 1990 lånade Mobilia AB ett belopp om 36 000 000 kr av Graningeverken AB. 
Skulden förföll till betalning den 20 nov samma år. Den 11 okt 1990 gjorde Mobilia en 
avbetalning på skulden till Graningeverken med ett belopp om 7 000 000. Mobilia försattes i 
konkurs den 4 dec 1990. 
      Konkursboet gjorde gällande att avbetalningen skulle gå åter till konkursboet, eftersom 
den skett senare än tre månader före fristdagen för Mobilias konkurs och i förtid samt att den 
inte kunde anses som ordinär. Konkursboet anförde att Mobilia hade haft ekonomiska 
problem sedan slutet av sommaren 1990, vilket var välkänt för allmänheten. Största delen av 
Mobilias förvärv av Esselteaktier finansierades genom lån. Fallande kurser på Esselteaktierna  
måste ha resulterat likviditetsbrist för Mobilia och så småningom obestånd. Konkursboet 
ansåg det uteslutet att Graningeverken saknade kännedom om detta. Beträffande den avtalade 
förfallodagen, påtalade konkursboet, att den skulle ha varit utgångspunkten för bedömningen 
om betalningen skett i förtid även om hela krediten hade sagts upp med stöd av den 
förfalloklausul som fanns i skuldebrevet. Avbetalningen hade därmed skett i förtid även om 
det funnits en rätt för Mobilia att betala före den avtalade förfallodagen. Eftersom uppsägning 
av krediten inte skett fanns det heller inte förutsättningar att bedöma betalningen som ordinär. 
När det gäller nackdelsrekvisitet gjorde konkursboet gällande att betalningar överskjutande 
pantvärdet torde vara återvinningsbara, eftersom dessa medel innebär en 
förmögenhetsminskning på övriga borgenärers bekostnad. 
      Graningeverken anförde att avbetalningen var föranledd av att säkerheten för hela lånet 
minskade. Enligt de mellan parterna gällande allmänna lånevillkoren hade Graningeverken 
rätt att säga upp hela lånet till omedelbar betalning om säkerheten för lånet inte längre var 
betryggande. Mobilia kunde undvika en förtida uppsägning genom att nedbringa låneskulden 
till en sådan nivå att säkerheten för lånet blev betryggande. Avbetalningen var därför ordinär. 
Vidare ansåg Graningeverken att avbetalningen inte var till nackdel för Mobilias borgenärer,69 
av den anledningen att hela beloppet förföll till betalning före konkursutbrottet. Frågan om 
Graningeverkens eventuella kännedom om Mobilias dåliga ekonomi, saknade enligt 
Graningeverken relevans, eftersom 4 kap. 10 § KL inte innehåller något godtrosrekvisit. 
 
 

                                                 
67   Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, s. 221- 225 
68   Walin, Gösta, Materiell Konkursrätt, andra upplagan, Norstedts förlag, Stockholm 1987, s. 183 
69  (NJA 1995: 106) 
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Tingsrättens bedömning: 
 
Det är ostridigt att lånet på 36 000 000 kr, som hade en löptid om tre månader, förföll i sin helhet till betalning 
utan uppsägning vid lånetidens utgång. Som konkursboet anfört bör den avtalade förfallodagen utgöra 
utgångspunkt för bedömningen om betalningen skall anses ha skett i förtid. Det råder därför inte någon tvekan 
om att betalningen på 7 000 000 kr, som skedde före lånetidens utgång, skett i förtid. 
      Omständigheterna i målet är enligt TR: ns mening inte sådana att avbetalningen på 7 000 000 kr, som således 
skett i förtid, ändå skall anses ordinär. 
      TR: n kan inte finna att konkursboets resonemang avseende nackdelsrekvisitet utgör en otillåten ändring av 
grunden för konkursboets talan. Graningeverkens yrkande om att konkursboets talan i den delen skall avvisas 
lämnas därför utan bifall. På de skäl konkursboet anfört finner TR: n att betalningen i fråga måste anses ha varit 
till nackdel  för Mobilias övriga borgenärer. 
 
Inför HR: ns förhandlingar åberopade Graningeverken samma omständigheter som vid TR: n 
dock anförde de vidare att det fanns brister i sambandet mellan Mobilias betalning om 7 000 
000 kr och dess betalningssvårigheter. Enligt Graningeverket föranleddes betalningen enbart 
av att kursen på de pantsatta Esselteaktierna sjunkit i värde. Graningeverken hade på grund av 
kursfallet rätt att kräva amortering av skulden, så att säkerhetens värde ej understeg 
bankföreningens normer om belåningsvärde. 
      Beträffande Graningeverkens rätt att kräva amortering av skulden, var HovR:ns 
bedömning, att det inte fanns någon amorteringsplan avtalat för lånet. Den omtvistade 
betalningen om 7 miljoner kr ansågs därmed ha skett i förtid. Även Graningeverkens 
åberopade omständigheter, att betalningen kunde anses som ordinär samt att den inte varit till 
nackdel för övriga borgenärer lämnades utan bifall. 
      HovR:ns dom överklagades. Föredragaren föreslog i sitt betänkande, angående 
prövningen av frågan om betalningen skulle anses som ordinär, att det saknades betydelse om 
Graningeverken haft kännedom om Mobilias ekonomiska svårigheter eller inte. Det 
avgörande var istället om situationen objektivt varit sådan att man kunnat förvänta sig att 
betalning hade erlagts på motsvarande sätt även om gäldenärens konkurs inte varit nära 
förestående. Föredragaren menade att det är naturligt att en borgenär, som ser säkerheten för 
sin fordran minska i värdet, fordrar ytterligare säkerhet eller betalning motsvarande 
säkerhetens värdeminskning. Detta även om borgenären inte har anledning att misstänka att 
gäldenären är eller riskerar att hamna på obestånd. En betalning i enlighet med avtalet som 
erläggs i förtid i en sådan situation, får objektivt sett anses sakna samband med de 
ekonomiska svårigheter som gäldenären kan ha. Därmed skall en sådan betalning, enligt 
föredragaren, i normalfallet anses som ordinär. Oavsett, annat i undantagsfall, betydelse hur 
lång tid som återstår innan den ursprungligen avtalade förfallotiden inträder. 
      Föredragarens bedömning var att Mobilias betalning skulle anses som ordinär och att 
konkursboets återvinningstalan därför skulle ogillas. 
 
Högsta domstolens bedömning: 
 
Som ordinär betalning, undandragen möjligheterna till återvinning, har ansetts betalning som objektivt sett inte 
har något med gäldenärens betalningssvårigheter och förestående konkurs att göra. Den yttre situationen skall, 
har det sagts, vara sådan att man objektivt sett inte kan misstänka att borgenären känt till gäldenärens 
betalningssvårigheter. 
     I låneavtalet mellan Graningeverken och Mobilia har inte förutsetts möjligheten av att någon amortering 
skulle göras före förfallodagen. Betalningen gjordes strax före konkursen utan att panten till någon del 
återlämnades. En amortering under angivna förhållanden måste objektivt sett anta ha ett sådant samband med 
betalningssvårigheter hos gäldenären att den inte kan anses Vara ordinär i den mening som avses i 
återvinningsbestämmelsen.  
HovR:ns domslut skall alltså fastställas. 
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Slutligen framhöll HD, att betalningen kunde jämföras med en situation där Mobilia ställt 
kompletterande säkerhet och att en sådan åtgärd hade kunnat återvinnas enligt 4 kap. 12 § 
KL.70 
 

5.4 Betalningar som försämrat gäldenärens ekonomiska ställning 
 
I de regler som infördes i 1975 års KL, gällande återvinning av betalning, visade sig 
återvinningsgrunden, “betalning med belopp som avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska 
ställning”, som en av de mest svårtillämpliga reglerna och där det fanns minst av vägledning i 
förarbetena. Enligt Lennander, har det dock klarnat något, eftersom återvinning av sådana 
betalningar bedömts ett antal gånger i rättspraxis. 
      Svårigheten i att avgöra, vad som menas med Lennander anser att det finns olika 
möjligheter när man skall avgöra om en betalning försämrat gäldenärens ekonomiska 
ställning. Ett alternativ är att se på beloppets storlek i sig. Här hänvisar hon, till hur man i 
äldre rätt avgjorde om en gåva orsakat givaren “märklig Skada”. Vid tolkningen av detta 
uttryck ansågs gåvans värde i sig vara av betydelse. Om gåvan normalt sett var betydande var 
det oväsentligt att beloppet inte omfattade någon större del av boets tillgångar och skulder och 
inte ökade utdelningen till borgenärerna i någon högre grad. Här hänvisar Lennander till ett 
fall i HovR:n, där ovan nämnda betraktelsesätt tycks ha legat bakom bedömningen. I detta fall 
återvanns en gåva på 26 000 kr som en advokat mottagit av Ivar Kreuger. I Kreugers 
konkursbo fanns tillgångar på ca hundra miljoner kr och skulder på drygt en miljard kr. Att 
tillämpningen av denna metod  vid återvinningsbedömningen enligt 4: 10 KL inte skall 
tillämpas framgår av rättspraxis. Bland annat i NJA 1985 s. 29, där en betalning inte uppfyllde 
kravet på att ha avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Däremot ansågs den 
vara otillbörlig enligt nuvarande 4:5 KL, detta pga. att beloppet varit “betydande”. 
      Ett annat alternativ, enligt Lennander, är att se på hur betalningen har inverkat på 
gäldenärens likviditet, här jämför hon, den norske och danske lagstiftarens bedömningsgrund. 
I de norska förarbetena anges, att frågan om ett belopp är avsevärt skall avgöras objektivt och 
att beloppet skall sättas i relation till gäldenärens omsättning och vanliga likviditet.71  
      Av de danska förarbetena framgår, att det skall vara omedelbart klart för en utomstående 
betraktare, att gäldenärens möjlighet att föra verksamheten vidare har försämrats i avgörande 
grad och att beloppet skall ses i relation till gäldenärens samlade tillgångar, men också till 
hans likviditet. 
     En fördel, enligt Lennander, med att betrakta hur betalningen påverkat gäldenärens 
möjlighet att fortsätta sin ekonomiska verksamhet skulle vara, att bedömningen av beloppets 
storlek automatiskt kommer att hänföra sig till tidpunkten för rättshandlingen. Detta medför 
att kravet på att betalningen skall ha skett med avsevärt belopp då kommer att fungera som ett 
förstärkt nackdelsrekvisit.72 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70  (NJA 1995: 106) 
71  Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, s.227- 229 
72 Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, s. 227- 229 
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5.5 Ordinära betalningar 
 
Utöver de tre typsituationerna, ”betalningar med annat än sedvanliga betalningsmedel”, ”i 
förtid” och ”betalningar som försämrat gäldenärens ekonomiska ställning”, har ett gemensamt 
undantag uppställts för betalningar som ändå kan anses ”ordinära”. Vid bestämningen av vad 
som kan anses vara en ”ordinär” betalning har det uppstått svåra problem. Det har blivit 
vanligt bland borgenärer som utsätts för återvinningsanspråk att dessa anfört att betalningen 
varit ordinär. Detta har medfört, att det allmänna intrycket blivit, att denna invändning 
åberopats väl ofta. Vilket i praktiken har vållat problem, framförallt när det gäller betalningar 
mellan närstående bolag. 
     Vid betalning med osedvanliga betalningsmedel beaktas de flesta omständigheterna i den 
grundläggande bedömningen. Enligt Lennander, skulle det knappast medföra någon 
förenkling att hänföra vissa av dessa omständigheter till undantaget för ordinära betalningar. 
Beträffande betalningar ”i förtid” finns det vissa fördelar med undantagsregeln för ordinära 
betalningar. Den normala betalningsdagen kan på detta sätt bestämmas efter striktare kriterier, 
därefter kan justeringar ske med hjälp av begreppet ordinär. Detta medför, att betalningar som 
sker vid en tidpunkt som normalt inte bör accepteras ändå i enskilda fall kan godtagas, kontra, 
att betalningar som sker vid en tidpunkt som normalt bör accepteras trots detta kan återvinnas. 
När det gäller betalning som skett med ett avsevärt belopp, anser Lennander, att 
gränsdragningen mellan grundbedömningen och bedömningen av undantaget för ordinära 
betalningar är lättast att göra. Dock hänför sig bedömningarna även här till olika typer av 
omständigheter, men dessa är i detta fall klart åtskiljbara. Huruvida betalningen avsett ett 
avsevärt belopp avgörs med hänsyn till dess storlek och till gäldenärens ekonomiska 
förhållanden samt om den varit ordinär med hänsyn till övriga omständigheter kring 
betalningen. Sammanfattningsvis, har således undantaget för ordinära betalningar olika 
funktioner i de tre grundfallen. Vid betalningar med osedvanliga betalningsmedel har det en 
mindre korrigeringsfunktion. Vid betalningar i förtid förenklas bestämningen av den normala 
förfallodagen. Vid betalningar med avsevärt belopp möjliggörs ett hänsynstagande till helt 
andra omständigheter än sådana som annars enbart kunnat falla under den grundläggande 
bedömningen.  
    Lennanders bedömning, angående återvinningsreglerna, är att en ”normal” betalning är en 
betalning som objektivt sett inte har något med gäldenärens betalningssvårigheter och 
förestående konkurs att göra. Det skall röra sig om en betalning som objektivt sett inte 
påverkats av gäldenärens insolvens, utan av andra omständigheter. Betalningens karaktär skall 
fastställas genom en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i fallet. Det har 
ingen betydelse om borgenären i det konkreta fallet hade anledning att misstänka att 
gäldenären var insolvent. Huruvida borgenären kände till eller åtminstone borde ha känt till 
gäldenärens insolvens är istället en fråga som har betydelse vid tillämpningen av den 
allmänna otillbörlighetsregeln. Har borgenären i det speciella fallet varit i ond tro kan 
återvinning ske enligt otillbörlighetsregeln, även om betalningen i och för sig varit ordinär.73 
     Enligt förarbetena skall avgörande vikt fästas dels vid parternas individuella förhållanden 
och sedvanor, dels vid vad som gäller inom affärsvärlden överhuvudtaget och speciellt inom 
den aktuella branschen.74 
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5.5.1 Rättsfall NJA 1997 s. 115 
 
I detta fall prövades frågan om en betalning som gjorts, skulle anses ha försämrat gäldenärens 
ekonomiska ställning samt om den varit ordinär. 
     Ekblads Construction AB försattes i konkurs den 19 dec 1990. Ekblads hade en 
checkräkningskredit på 6 miljoner kr samt en annan checkräkning utan kredit i Nordbanken. 
Denna kredit var sedan juli 1990 utnyttjad över kreditgränsen med varierade belopp.  I slutet 
av sep 1990 uppgick övertrasseringarna till nära 500 000 kr fram till den 3 dec 1990, då två 
insättningar ägde rum på drygt en miljon respektive drygt 100 000 kr. Det större beloppet 
avsåg en insättning av slutlikvid för en fastighetsförsäljning medan det mindre beloppet 
utgjorde en överföring från den andra checkräkningen där de insatta utdelningarna på 
pantsatta aktierna fanns. 
     Konkursboet anförde att Ekblads Constructions verksamhet främst utgjorde köp och 
förvaltning av fastigheter. Under hösten 1989 hade bolaget även börjat ägna sig åt 
aktiespekulation. Bolagets tillgångar bestod i huvudsak av börsnoterade aktier, som pantsatts 
för banklån. Dessa aktier hade månaderna närmast före konkursen minskat avsevärt i värde. 
De oprioriterade skulderna upptogs till drygt 1 200 000 kr, samt förlusten på aktierna. Dock 
hade den insättning som rörde målet inget sammanhang med aktieaffärerna. Med anledning av 
Ekblads övertrassering av checkräkningen hade banken månadsvis debiterat kontot avgift och 
dessutom skriftligen anmärkt på detta samt krävt reglering. Med anledning av detta ansåg 
konkursboet att övertrasseringen visade att Ekblads hade betalningssvårigheter redan i juli 
1990. 
     Nordbanken anförde att betalningen av det fordrande beloppet inte hade försämrat Ekblads 
ekonomiska ställning avsevärt. Banken hänvisade till konkursbouppteckningen, som visade 
att beloppet motsvarade ca 2,4 % av tillgångarna. De ansåg även att inbetalningen hade 
utgjort en normal transaktion på kontot och inte avvikit från det normala. 
     TR:n hänvisade till förarbetena och dess ledning för tolkningen av begreppet ”ordinär”. 
Där framgår det bl.a. att vanliga löpande betalningar, t ex. avtalade och i behörig ordning 
betalade amorteringar på lån, avbetalningsköp m.m. skall vara skyddade. I förarbetena anförs 
vidare, att ordinära betalningar i regel torde vara att betrakta de normala insättningar som görs 
på en checkräkningskredit. Vidare hänvisade TR:n till ett rättsfall i HD. Deras uttalande, 
angående begreppets innebörd, var att en helhetsbedömning måste göras av samtliga 
omständigheter i den förhandenvarande situationen. Det ansågs i första hand vara dels i vilken 
utsträckning insättningar tidigare skett på kontot, dels den ekonomiska situation i vilken 
gäldenären befann sig i vid tiden för insättningarna.75 
      
TR:ns bedömning: 
 
Av det anförda får anses framgå att det aktuella kontot var Ekblads normala transaktionskonto, där bl. a. likvider 
vid fastighetsförsäljningar flöt in, samt att en insättning på drygt 650 000 gjordes så sent som i juli 1990. Med 
hänsyn särskilt härtill och till Gunnar B:s ståndpunkt att transaktionsflödet under andra halvåret 1990 inte avvek 
från det som var normalt, finner TR:n vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet att den omtvistade 
betalningen är att anse som ordinär. Käromålet kan därför inte vinna bifall. 
 
Denna dom överklagades av konkursboet. 
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Bedömningen som HovR:n gjorde, var att beloppet som betalats var betydande. Beträffande 
om betalningen även avsevärt försämrat bolagets ekonomiska ställning, ansåg HovR:N att 
beloppet i första hand skulle ställas i relation till sådana tillgångar som inte var pantsatta för 
gäld. Här hänvisade HovR:n till Walin- Palmér, Konkurslagen I, s. 271. Av utredningen 
framgick det att bolagets tillgångar huvudsakligen bestod av börsnoterade aktier som pantsatts 
för banklån och att tillgångarna därutöver värderats till knappt en miljon kr. Mot denna 
bakgrund samt av vad som framkommit beträffande det normala penningflödet i bolaget, 
bedömde HovR:n, att betalningen till banken avsevärt försämrat bolagets ekonomiska 
ställning. 
     HovR:N anförde, att även om större belopp influtit på kontot vid tidigare tillfällen hade det 
aktuella beloppet vida överstigit storleken av de belopp som under det senaste halvåret före 
konkursen flutit in på kontot. Med tanke på att kontot under lång tid varit övertrasserat samt 
att bolaget ett par veckor senare försatts i konkurs visade att bolaget hade betydande 
betalningssvårigheter när beloppet sattes in på kontot. Dessutom framgick det genom bankens 
uppgifter, att de under ett par månader väntat att beloppet skulle flyta in och att detta var en av 
anledningarna till att banken inte vidtog åtgärder angående övertrasseringen. Det var även av 
betydelse att banken efter inbetalningarna den 3 dec 1990 inte tillät bolaget att göra nya uttag 
på checkräkningskrediten. 
     Enligt HovR:ns bedömning hade omständigheterna varit sådana att inbetalningen på 
checkkontot inte kunde anses som ordinär. Betalningen gick därmed åter till konkursboet. 
     Nordbanken överklagade domen och målet avgjordes efter föredragning. Inledningsvis 
betonade föredragaren i sitt betänkande, att frågan om en betalning avsevärt försämrat 
gäldenärens ekonomiska ställning är att bedöma med utgångspunkt i förhållandena vid tiden 
för betalningen. Vidare skall vid en jämförelse mellan betalningen och tillgångarna inte tas 
hänsyn till antalet borgenärer eller till arten eller storleken av de olika fordringarna. 
 
Föredragarens bedömning: 
 
Vid bedömningen huruvida bolagets ekonomiska ställning försämrats skall även värdet av de pantsatta aktierna 
medräknas, dvs. hänsyn skall tas till bolagets bruttotillgångar och inte enbart till vad som står till förfogande för 
icke prioriterade fordringar (se NJA 1981 s. 759 och Gertrud Lennander, Återvinning i konkurs 2 uppl 1994, s. 
235 ff). Med ett sådant synsätt har inte betalningen om drygt en miljon kr avsevärt försämrat konkursbolagets 
ekonomiska ställning. Betalningen har dock skett med ett stort belopp. Det är inte uteslutet att det skulle kunna 
förekomma att beloppets storlek i och för sig medför att det är rimligt att det skall återvinnas. Det nu aktuella 
beloppet är dock inte av den storleken. Med hänsyn till det anförda skall konkursboets återvinningstalan ogillas. 
 
HD:n anförde, att det omtvistade beloppet representerade 2- 3 % av de totala tillgångarna men 
att det översteg värdet av de tillgångar som inte utgjordes av de pantsatta aktierna. Vidare 
ansågs beloppet vara stort men att det ”inom vida ramar” inte har en avgörande betydelse. Här 
hänvisade HD till Welamson, Konkurs, 9 uppl 1997 s. 86. Där framgår, att beloppet måste 
ställas i relation till bolagets skulder. I praxis brukar detta förhållande beaktas vid 
bedömningen av om en betalning avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. 
En fråga i målet var om beloppet, som HovR:n funnit, skulle ses i relation till endast sådana 
tillgångar som inte var pantsatta för gäld. 
    Liksom föredragaren, hänvisade HD till rättsfallet NJA 1981 s. 759. Detta rättsfall ansågs 
inte av HD, ge någon säker ledning för hur de skulle se på det aktuella fallet, som 
karaktäriserades av att tillgångarna i ett kapitalförvaltande bolag nästan helt utgörs av 
egendom som är pantförskriven för lån, som finansierat anskaffningen av tillgångarna, och 
där bolagets värde väsentligen skulle bestå i ett eventuellt övervärde på dess tillgångar. 
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I detta fall ansåg HD, att en betalnings relation till tillgångarnas samlade värde, blir en dålig 
mätare på om betalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Enligt HD 
fanns det övervägande skäl för att man i ett sådant fall i regel bör bortse från dessa tillgångar 
vid bedömningen av betalningen. Inbetalningen av det omtvistade beloppet ansågs därmed ha 
avsevärt försämrat Ekblads ställning. 
     Angående frågan om betalningen kunde anses ordinär, beaktade HD, att Ekblads under 
lång tid haft en skuld på kontot och att banken trots detta inte vidtagit några åtgärder i väntan 
på att betalningen skulle inflyta samt att banken så snart detta skett inte tillåtit Ekblads att 
göra ytterligare uttag på kontot. HD:ns bedömning var att betalningen inte objektivt sett 
framstod som ordinär. HD fastställde därmed HovR:ns domslut. 
     I detta fall var dock referenten skiljaktig. I sitt anförande betonade han, att om det 
omtvistade beloppet ställs i relation till bolagets tillgångar var det ändå mindre än det som 
brukar krävas i praxis för att man skall anse att en betalning avsevärt har försämrat 
gäldenärens ekonomiska ställning. Referenten ansåg att HovR:n vid sin bedömning ställt 
beloppet i relation till sådana tillgångar som inte var pantsatta för gäld. Här hänvisade han till 
ovan nämnda rättsfall, där det framgår att hänsyn inte skall tas till arten eller storleken av de 
olika fordringarna samt att frågan hur en betalning påverkar fordringar med förmånsrätt faller 
utanför prövningen av om betalningen gjorts med avsevärt belopp. 
     Med denna bakgrund fann referenten, att betalningen inte kunde anses ha avsevärt 
försämrat bolagets ekonomiska ställning.76  
       

5.5.2 Doktrinen inom ordinära betalningar 
 
Vid bedömningen av frågan, om betalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska 
ställning, skall enligt Lennander, hänföra sig till samma tidpunkt som bedömningen av om 
rättshandlingen orsakat nackdel för de andra borgenärerna i konkursen. Den andra frågan är, 
hur stor en betalning skall vara för att nå upp till beteckningen ”avsevärd”. Här betonar 
Lennander, att rekvisitet naturligtvis är uppfyllt, om betalningen omfattat gäldenärens alla 
tillgångar samt om den uppgått till ett belopp som är minst lika stort som de återstående 
tillgångarna. Även Lennander hänvisar till rättsfallet i NJA 1981 s. 759, där det framgår att en 
betalning som avser ett belopp motsvarande c:a  2,5 % av tillgångarna, ej kan anses 
återvinningsbart. Vidare hänvisar hon till liknande rättsfall, där HD gör principuttalandet att 
en betalning av ett belopp motsvarande omkring 12 % av tillgångarnas värde ansetts avsevärt 
försämra gäldenärens ekonomiska ställning. I ett senare mål befanns en betalning om 6000 kr 
ha avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Tillgångarna uppgick här endast till 
drygt 8000 kr. Lenander betonar, att eftersom bedömningen är relativ kan således en betalning 
på 6000 kr anses avsevärd, medan en betalning på 145 000 kr inte gör det. Enligt Lennander, 
torde man kunna utgå från att c:a tio procent av tillgångarna utgör ett riktmärke när det gäller 
nämnda betalningar. Hon anser, att fördelen med en sådan hjälpregel är att den går att hantera 
i den praktiska tillämpningen.  
       Enligt Lennanders mening, skall jämförelsen mellan gäldenärens tillgångar respektive 
skulder gälla bruttotillgångarna. Tas hänsyn bara till gäldenärens egendom, till den del den 
inte är belastad med någon säkerhetsrätt, skulle det leda till det egendomliga resultatet, att 
borgenären skulle missgynnas om gäldenären har belånat sina tillgångar, eftersom 
jämförelsebeloppet då blir mindre och sannolikheten större för att betalningen anses avsevärd, 
medan borgenären skulle gynnas om gäldenären endast har oprioriterade skulder eller skulder 
med allmän förmånsrätt.  

                                                 
76 NJA 1997 s. 115 
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Hon framhåller även, att en ”nettotillgångsregel” inte kan harmoniera med det 
avståndstagande som HD i NJA 1981 s. 759 gör när de uppdelar bedömningen med hänsyn 
till arten av borgenärernas fordringar. Vad en jämförelse med gäldenärens nettotillgångar, 
istället för dennes bruttotillgångar, visar hur betalningen påverkat möjligheten till utdelning 
för de oprioriterade borgenärerna och borgenärer med allmän förmånsrätt. Beaktas 
bruttotillgångarna blir det istället fråga om en helhetsbedömning.77 
     Walin kritiserar Lennanders riktmärke, beträffande hennes slutsats, att man kan utgå från 
c:a tio procent av tillgångarna (alltså bruttotillgångarna). Walin tar ett bestämt avstånd från en 
sådan schablon. Han framhåller först och främst att ordet ”avsevärt” inte är någon särskilt 
stark adverbial. Det betyder inte mer än att försämringen av gäldenärens ekonomiska ställning 
inte kan lämnas utan avseende. Walin hänför till lagberedningen, som förutsatte att beloppet i 
betraktande av gäldenärens förhållanden måste anses ”relativt betydande”. Ordet relativt, kan 
enligt honom, översättas med ”ganska” eller ”rätt så”. Beloppet är inte satt i relation till 
gäldenärens tillgångar. En gäldenär kan ha begränsande tillgångar men ett betydande 
penningflöde. Walin anser här, att ingendera delen bör vara ensamt avgörande.78      
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77 Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs,2 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2004, s. 233- 236 
78 Walin, Gösta, Materiell Konkursrätt, andra upplagan, Norstedts förlag, Stockholm 1987, s. 186 
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6. Avslutande diskussion 
 
Industrialiseringen under 1900- talet medförde en stor förändring inom affärsvärlden. Genom 
att företagen växte och affärsförbindelserna bredde ut sig, såväl nationellt som internationellt, 
påverkades naturligtvis även återvinningsrätten av dessa förändringar. Till följd av detta samt 
de ekonomiska kriserna och den ökade ekonomiska brottsligheten har konkurslagarnas regler 
anpassats efter utvecklingen i samhället.  
   De stora förändringarna inom återvinningsrätten som genomfördes år 1975 medförde att det 
uppstod vissa tolkningsproblem av reglerna. Motiven i förarbetena, framförallt i UX,79 har 
inom doktrinen tolkats och kommenterats av ett antal sakkunniga inom området. Allt från det 
grundläggande syftet med återvinningsreglerna till undantagsreglerna, återvinningsfristerna 
och de olika återvinningsrekvisiten. Genom rättspraxis har dock vissa tidigare 
tolkningsproblem undanröjts.  
   Beträffande tolkningsproblemen som uppkommer inom lagstiftningen är det väldigt 
intressant att studera tolkningen av de enskilda ordens innebörd. Exempelvis, kan nämnas 
lag (1975: 244) 2 kap. 30 § som innehåller uttrycket, ”var eller genom sitt förfarande blev 
insolvent”. Denna formulering uppfattades på så sätt att paragrafen endast åsyftade, sådan 
rättshandling som har företagits av konkursgäldenären och således inte en åtgärd som har 
företagits av någon annan, t.ex. en borgenär. Genom 1987 års reformering ersattes orden 
”genom sitt förfarande” till orden ”genom förfarandet”.  
     Det är även uppenbart att det inom doktrinen finns meningsskiljaktigheter. Walin har 
framfört en hel del kritik mot Lennanders tolkningar av de olika återvinningsinstituten. Att det 
uppstår tolkningsproblem framgår även av dem i uppsatsen valda rättsfallen. De visar klart 
och tydligt att de olika rättsinstanserna har olika uppfattningar när de skall tolka lagtexterna. 
Med detta i åtanke, förstår man vikten av den grundlighet som återspeglar sig i förarbetena 
och lagtexterna. Vilket naturligtvis krävs för att rättssäkerheten skall upprätthållas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 SOU 1970: 75 Utsökningsrätt X 
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