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Förord 

Arbetet med denna uppsats har varit intressant och lärorikt. Som med alla större 

uppgifter har arbetet ibland varit svårt och ibland gått lättare. Förhoppningsvis 

har ändå resultatet blivit en uppsats som väcker intresse och som kan läsas med 

viss behållning.  

Jag vill passa på att rikta ett tack till min handledare, professor Mikael 

Möller, som bidraget med värdefulla synpunkter och hjälpt mig i mitt arbete. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Med begreppet abandonering avses i korthet att ett konkursbo avstår egendom 

som anses värdelös eller för kostsam att hantera till konkursgäldenären. Av 

konkurslagen (KL) 1:1 framgår att all gäldenärens samtliga tillgångar tas i 

anspråk vid konkurs. Därutöver stadgas i KL 3:3 att all gäldenärens egendom 

som kan utmätas och inte undantas av KL 3:2 räknas till konkursboet. Tanken 

med abandonering är alltså att konkursförvaltaren har en valrätt när det kommer 

till vad som skall ingå i konkursboet. Beslutar konkursförvaltaren att abandonera 

egendom övergår den tillsammans med därtill kopplade rättigheter och 

skyldigheter till konkursgäldenären. Länge rådde oklarhet kring huruvida ett 

sådant avstående kunde ske. En uttrycklig rätt att avstå anspråk på egendom har 

förvisso funnits i KL 3:9 men denna paragraf reglerar endast konkursboets 

övertagande av talan i en process om en omtvistad tillgång som pågick vid 

konkursutbrottet. I doktrin antogs allmänt institutet existera, med stöd av 

tolkningar av konkurslagen, trots att ingen uttrycklig lagregel fanns och inte 

heller finns idag. I praktiken, har det framhållits, har dock abandonering länge 

varit vanligt förekommande.
1
 

Efter ett uppmärksammat rättsfall från 2004 får det anses klarlagt att en 

rätt för konkursförvaltaren att avstå egendom finns i svensk rätt.
2
 Emellertid 

lämnades en rad frågor obesvarade. Nämnda rättsfall besvarar nämligen inte 

entydigt vilka konsekvenser ett sådant avstående har. Samtidigt som det av 

rättsfallet framgår att konkursboet kan avstå egendom till konkursgäldenären 

sägs också att konkursboet kan återkalla en sådan avståendeförklaring under 

pågående konkurs. Om konkursboets återkallelserätt innebär att abandonering 

inte kan ske med bindande verkan är oklart. Vilken rättsverkan ett avstående har 

mellan konkursgäldenär och konkursbo är därmed en i viss mån öppen fråga. 

                                                           
1
 Söderqvist, Insolvensrättsligt forum 1997, s 94. 

2
 NJA 2004 s 777. 
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Likaså kvarstår frågan om vad som händer om konkursgäldenären på något sätt 

har förfogat över egendom som konkursboet först har abandonerat men sedan 

förklarat sig vilja återta. Hur utmätningsanspråk från en ny borgenär skall 

hanteras är också en obesvarad fråga. 

Det är dessa oklarheter som denna uppsats kommer att behandla, med 

den närmare avgränsning som framgår nedan.  

Termen abandonering kommer genomgående användas i uppsatsen 

eftersom det är det vedertagna begreppet som använts i praxis och doktrin. I den 

mån begreppet ”avstående” används åsyftas samma sak om inte annat tydligt 

anges. Det senare begreppet har nämligen understundom använts synonymt med 

termen abandonering.
3
 Begreppet gäldenär avser också genomgående 

konkursgäldenären, om inte annat uttryckligen sägs. Likaså sägs ibland om 

konkursförvaltare bara förvaltare och om konkursboet talas ibland bara om boet.  

 

1.2 Syfte, frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett konkursbos rätt att återkalla en 

förklaring om abandonering av en tillgång. Utgångspunkten är rättsfallet NJA 

2004 s 777 där Högsta domstolen både erkände abandonering som institut och 

införde en rätt för konkursboet att fritt återkalla en abandonering.  Särskilt syftar 

denna uppsats till att utreda vilka konsekvenser i tredjemanshänseende en sådan 

återkallelse får för det fall att gäldenären förfogar över egendom som 

konkursboet vill återkalla. Dels skall konsekvenserna för gäldenärens 

singularsuccessorer behandlas, dels skall konsekvenserna för eventuella nya 

borgenärer med anspråk på den abandonerade egendomen behandlas.  

Avslutningsvis skall förslag på en framtida lagstiftning diskuteras med 

utgångspunkt i ett svenskt lagförslag och den redan existerande norska 

regleringen. Syftet är att belysa möjligheten att åstadkomma en ändring av 

rättsläget. 

 

                                                           
3
 Se SOU 2010:2 där termen används i förslaget till nytt tredje stycke i 3:3 KL. 
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1.3 Avgränsningar 

Frågan om abandonering aktualiserar en rad mer eller mindre näraliggande 

problem vilka naturligtvis inte alla kan rymmas inom ramen för detta arbete. Ett 

vanligt incitament till abandonering är undvikandet av miljösaneringsavgifter. 

Någon fördjupning av de miljörättsliga aspekterna syftar denna uppsats inte till 

att ge. Likaså undviks att alltför ingående beröra skatterättsliga eller 

offentligrättsliga aspekter, i den utsträckning det inte är nödvändigt för 

diskussionen. Ett annat vanligt skäl till abandonering har nämligen varit att 

undvika skyldighet att betala mervärdesskatt. Konkursgäldenärens talerätt är 

vidare ofta avhängig ägande- eller förfoganderätten till den egendom som en 

talan gäller men inte heller processrättens område skall jag opåkallat fördjupa 

mig inom.  

När det kommer till fallet att nya borgenärer har anspråk på abandonerad 

egendom skall endast utmätning beröras. Huruvida en ny konkurs kan drabba en 

gäldenär, med följden att denne blir föremål för två separata konkurser, är oklart. 

Av utrymmesskäl lämnas därför denna fråga därhän. 

 

1.4 Metod och material 

I arbetet med uppsatsen har rättsdogmatisk metod använts. Med detta menas att 

ett rättsligt problem diskuteras utifrån rättskällehierarkin, lag, förarbeten, praxis 

och doktrin för att utreda gällande rätt.
4
 Eftersom området inte är lagreglerat 

kommer praxis och doktrin att ha stor betydelse. Vid behandlingen av rättsfall är 

utgångspunkten Ekelöfs metod som innebär att tolkning sker utifrån 

lagstiftningens ändamål.
5
 Arbetet kommer ha sin utgångspunkt i de rättsfall som 

kan anföras till stöd för institutet samt den diskussion som genom åren förts i 

doktrin. En stor svårighet är naturligtvis att källmaterialet inte är särskilt 

omfattande. Återkallelserätten diskuteras främst i ett rättsfall och endast sparsamt 

i doktrin. Rättsfallet är också en aning svårförståeligt. Därmed har jag till viss del 

i mitt arbete fått utgå från antaganden, grundade på uttalanden i doktrin.  

                                                           
4
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 43 f. 

5
 Ekelöf, Edelstam, Rättegång – första häftet, s 80. 
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Detta betyder att jag inte kunnat följa rättskällehierarkin uppifrån och ned vilket 

innebär att jag inte kunnat göra Ekelöfs teleologiska metod fullständig rättvisa. 

Utifrån det material som funnits tillgängligt har jag fått göra det bästa jag kunnat. 

Till sist skall sägas att abandonering förekommer i olika former i 

utländska rättsordningar och har tagits upp i en svensk utredning som dock inte 

lett till lagstiftning. För att diskutera en eventuell framtida lagstiftning av 

abandonering i svensk rätt kommer dels den svenska insolvensutrednings förslag, 

dels den befintliga norska regleringen lyftas fram. Norsk rätt har jag valt 

eftersom rättsordningen i vårt grannland är nära vår egen och eftersom att den 

norska lagen om abandonering ofta förekommer i debatten.  

 

1.5 Disposition 

För att ge läsaren en tydlig ingång i ämnet och för att sätta abandonering i sitt 

konkursrättsliga sammanhang inleds uppsatsen i kapitel 2 med en överblick av 

konkursförfarandet. Genomgången av konkursens syfte och funktion är tänkt att 

ge läsaren förståelse för vilket syfte abandonering på övergripande plan skall 

tjäna. Därefter följer en kort översikt av konkursförfarandet för att underlätta för 

den som inte har konkursrätten i färskt minne. Genomgången av 

konkursgäldenären respektive förvaltarens roll i konkursen är viktigt eftersom 

synen på deras inbördes förhållande har varit avgörande för Högsta domstolens 

syn på abandonering. Vilken rätt konkursgäldenären har till egendom som ingår i 

konkursbeslaget är också av betydelse för synen på konsekvenserna av 

abandonering.  

I kapitel 3 beskrivs hur abandoneringsinstitutet utvecklats. Först ges en 

översikt av hur synen på abandonering sett ut i doktrin, eftersom det enda mer 

betydande rättsfallet på området, NJA 2004 s 777, inte i sig förklarar institutet 

närmre utan i mycket utgår från tidigare diskussion. Kunskap om vilket stöd som 

anförts för abandonering och vilka skälen kan vara för abandonering är viktig för 

att förstå den förvirring som nämnda rättsfall orsakat och för att i förlängningen 

försöka utröna dess konsekvenser och söka lösningar.  
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Därefter presenteras NJA 2004 s 777 och den kritik som riktats mot fallet. 

Utifrån fallet kommenteras också kort formerna för abandonering och vilken 

egendom som kan abandoneras. 

I kapitel 4 redogörs för vilka slutsatser som kan dras av 2004 års fall vad 

gäller dess obligationsrättsliga verkan mellan konkursgäldenären och 

konkursförvaltaren. Syftet är att fastställa med vilken rätt konkursgäldenären kan 

förfoga över abandonerad egendom.  

I kapitel 5 behandlas därefter återkallelserättens verkan mot en tredje 

man som förvärvat den abandonerade egendomen från konkursgäldenären. Säkra 

slutsatser är naturligtvis svåra att dra men min ambition har varit att undersöka de 

möjligheter som kan tänkas stå till buds. I samma kapitel utreds också frågan om 

utmätnings verkan i fråga om abandonerad egendom som konkursförvaltaren vill 

återkalla.  

I ett avslutande kapitel 6 berörs det svenska förslaget om en särskild 

regel om abandonering samt den norska befintliga regeln på området. Detta för 

att indikera möjliga lösningar i framtida lagstiftning.  
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2 Översikt över konkursförfarandet 

2.1 Konkursens syfte och funktion  

En gäldenär som har åtagit sig en förpliktelse av något slag skall naturligtvis 

också fullgöra denna. Den som köpt en vara, och därmed fått anspråk på 

betalning riktat mot sig, skall helst också betala för varan. Emellertid uppkommer 

situationer där gäldenären underlåter att betala, antingen beroende på ren ovilja 

att betala eller beroende på oförmåga att betala. Samhället måste då tillhandahålla 

medel för att framtvinga fullgörelse och sådana medel finns i exekutionsrätten. I 

de fall gäldenären är ovillig men inte oförmögen att betala tillämpas 

specialexekution, utmätning. Då tas endast en begränsad del av gäldenärens 

förmögenhet i anspråk för betalning av en eller ett fåtal borgenärers fordringar. I 

de fall där gäldenären är oförmögen att betala tillämpas generalexekution, 

konkurs. Till skillnad från vid utmätning tas då i princip all gäldenärens egendom 

om hand för att användas till betalning av samtliga befintliga borgenärers 

fordringar.  

Syftet med konkursinstitutet, på ett övergripande plan, kan sammanfattas 

som att maximera utdelningen till konkursborgenärerna.
6
 Detta syfte kommer 

närmast till uttryck i KL 7:8 st 1där det framgår att förvaltaren arbeta för 

borgenärernas gemensamma rätt och bästa. Det gäller härvidlag att på ett ordnat 

och förutsebart sätt ta tillvara borgenärskollektivets intressen.
7
 När väl konkurs 

inträtt finns klara regler om hur gäldenärens egendomsmassa skall fördelas 

mellan dem som har anspråk mot gäldenären. På så vis brukar det sägas att 

konkurslagen undviker en kapplöpning mellan borgenärerna om gäldenärens 

kvarvarande tillgångar som vore till skada för både gäldenären och dem själva. 

Även återvinningsinstitutet bidrar till att förhindra nämnda kapplöpning. 

Möjligheten till återvinning motverkar risken för att vissa borgenärer missgynnas 

av gäldenären när konkurs inte inträffat men är mycket nära förestående. När det 

kommer till utdelning i konkurs brukar sägas att likhetsprincipen är bärande. 

                                                           
6
 Håstad, sakrätt avseende lös egendom s 97. Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s 

24. 
7
 Welamson, Mellqvist, , Konkurs och annan insolvensrätt, s 25. 
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Enligt nämnda princip skall alla borgenärer som inte blir fullt kompenserade 

belastas med förlusten proportionellt med storleken på sina fordringar.  

Vidare syftar konkursen till att ställa upp klara regler för näringslivet 

generellt. Det är naturligtvis viktigt, vid beviljande av lån, avbetalningskredit, 

uppskov med betalning och dylikt, att veta vad som gäller i händelse av 

medkontrahentens insolvens. På så vis har parterna en utgångspunkt i 

förhandlingen om hur insolvensrisken skall kompenseras: med ställande av 

säkerhet, med högre ränta och så vidare. Konkurslagen är därmed också utformad 

med intresset av regeleffektivitet i åtanke. Med detta begrepp menas att systemet 

i möjligaste mån skall undvika tröga, kostsamma förfaranden och underlätta 

näringslivet. 
8
 

 

2.2 Konkursens inledande  

Konkurs aktualiseras vid insolvens. Med detta begrepp avses att en fysisk eller 

juridisk person är varaktigt oförmögen att infria sina skulder allteftersom de 

förfaller till betalning.
9
 Både den som har en fordran på den insolvente 

gäldenären, oavsett om den är förfallen eller ej, och gäldenären själv kan hos en 

tingsrätt ansöka om konkurs. I det förra fallet gör tingsrätten, eller 

konkursdomstolen som den ofta i dessa sammanhang kallas, en prövning av 

huruvida konkurs skall inträda på grund av insolvens. I det senare fallet godtas i 

regel ansökan utan prövning. I och med konkursbeslutet mister gäldenären 

rådigheten över all egendom som ingår i konkursen, KL 3:1 och KL 3:3. 

Rådigheten över den samlade egendomsmassan, konkursboet, övergår istället på 

en av konkursdomstolen utsedd förvaltare, KL 2:24.  

 

2.3  Konkursbeslaget  

Vilken egendom som ingår i konkurs regleras i KL 3:3. Tre kategorier av 

egendom skall räknas till konkursboet om inte annat följer av KL 3:2.  

                                                           
8
 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt s 25 f. 

9
 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s 40. 



8 
 

Det rör sig om egendom som tillhörde gäldenären vid konkursbeslutet, egendom 

som tillfaller gäldenären under konkurs och slutligen egendom som kan 

återvinnas. I begreppet egendom ryms alla slags tillgångar, fordringsrätter och 

begränsade rättigheter som panträtter, retentionsrätter och hyresrätter. 

Undantaget i KL 3:2 rör rättshandlingar som mycket kort tid efter konkursens 

inledande företagits mot en godtroende tredje man. När det gäller fysiska 

personer kan noteras att KL 3:3 inte enligt lydelsen omfattar sådan egendom som 

inte är av sådan beskaffenhet att den kan utmätas. Viss egendom är enligt 

särskild lagstiftning nämligen skyddad från utmätning, såsom exempelvis 

upphovsrätter.
10

 Mer betydande är dock att KL 3:5 hänvisar till 

utsökningsbalkens regler om beneficium, det vill säga egendom som en gäldenär 

tillåts behålla för sitt uppehälle.
11

 Sådan egendom som tillfaller gäldenären under 

konkursen, såsom lön eller annan ersättning, livränta eller dylikt, kan också 

komma att ingå i konkursen i den mån medlen inte behövs för gäldenärens 

försörjning. 
12

 

 

2.4 Gäldenären i konkurs 

2.4.1  Allmänt om gäldenären i konkurs 

För en gäldenär i konkurs inträder en rad konsekvenser. En fysisk person 

förbjuds i och med konkursen att utöva vissa typer av verksamheter. Exempelvis 

kan denne inte arbeta som advokat eller utöva domarämbete. Inte heller kan 

personen enligt KL 6:1 utöva någon slags näringsverksam som är 

bokföringspliktig. Detta förbud gäller under straffansvar enligt KL 17:4 och 

brukar allmänt sägas innebära ett automatiskt näringsförbud. Näringsförbud 

gäller inte för en juridisk person men dess företrädare är förhindrade att förfoga 

över egendom i den juridiska personens konkursbo. Samma skyldigheter som 

åligger en fysisk person i konkurs åligger i regel en juridisk persons företrädare. 

                                                           
10

 Upphovsrättslagen [1960:729] 2 kap 42 §. 
11

 Se Utsökningsbalk [1981:774] 5 kap. 
12

 För genomgång se: Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s 95. 



9 
 

Bland de skyldigheter som åvilar gäldenären i konkurs märks främst 

upplysnings- och närvaroplikten.  

Enligt KL 6:2 är gäldenären skyldig att lämna upplysningar om boet och på 

begäran delta i bouppteckningsförrättningen. Enligt samma paragraf skall 

gäldenären också delta vid förlikningssammanträde och prövning av 

ackordsförslag. Undandragande av egendom eller undanhållande av viktig 

information kan resultera i straffansvar för oredlighet mot borgenärer enligt 11 

kap BrB. Genom att avlägga bouppteckningsed försäkrar gäldenären vidare att 

uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial är riktiga.  

I viss mån kan en fysisk person också ha möjlighet att påverka 

konkursen. Enligt KL 7:10 skall gäldenären höras i viktigare frågor rörande 

förvaltningen av boet om det lämpligen kan ske. För juridiska personer är denna 

möjlighet dock obefintlig. Detta sammanhänger med restskuldprincipen, det vill 

säga att en fysisk person i konkurs efter konkursen kommer ta över återstoden av 

skulderna gentemot borgenärerna medan den juridiska personen normalt 

upplöses.  

 

2.4.2  Äganderätt till egendomen i konkursbeslaget 

Den mest betydande konsekvensen av en konkurs är att gäldenären enligt KL 3:1 

förlorar rådigheten över den egendom som ingår i konkursen. Därmed kan 

gäldenären inte längre förfoga över den egendom som ingår i konkursbeslaget. 

Till skydd för tredje man finns dock i KL 3:2 en regel som ger tredje man rätt om 

denne rättshandlar med gäldenären i god tro om att den senare var i konkurs. 

Som Mellqvist och Welamson påpekar bör understrykas att KL 3:1 till sin 

lydelse inte fråntar gäldenären äganderätten till egendomen utan endast 

rådigheten. Ett konkursbo kommer genom konkurs alltså inte att överta 

äganderätten till gäldenärens egendom.
13

 Mer än så framgår inte heller av 

propositionen till vare sig den nuvarande paragrafen eller till dess i stort sett 

likalydande föregångare.
14

 Dock tilläggs i förarbetena från 1921 att 

                                                           
13

 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s 95. 
14

 Se därom proposition 1986/87:90 s 208 samt NJA II 1921, s 430. 
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rådighetsförlusten inte förtar gäldenärens rätt och ibland skyldighet att vårda 

egendomen.
15

 Det kan vidare anföras att konkurs inte anses utgöra ett laga fång 

och därmed inte kan grunda äganderätt.
16

 Inte heller anses en gäldenär som 

förfogar över egendom som egentligen ingår i dennes konkursbo kunna dömas 

för tillgreppsbrott.
17

 Emellertid kan invändas att distinktionen mellan äganderätt 

och rådighetsförlust i detta fall är mer av begreppsexercis. Gäldenären må 

förvisso enligt lagtexten endast förlora rådigheten över egendomen i 

konkursbeslaget men den äganderätt som då kvarstår är gravt urholkad. Om 

äganderätt något slarvigt definieras som en samling rådigheter och gäldenären 

drabbas av total rådighetsförlust kan det ifrågasättas om någon äganderätt att tala 

om verkligen kvarstår.
18

 En nära sammanhängande fråga är självfallet om 

konkursboet istället kan anses överta äganderätten till egendomen som utgör 

konkursbeslaget. Denna fråga har behandlas av flera rättsvetare utan att ges ett 

entydigt svar. Som ovan beskrivits noterar Welamson och Mellqvist att 

äganderätten till gäldenärens egendom inte frångår gäldenären i och med 

konkursbeslutet. Samtidigt framhåller författarna att det likväl inte ter sig 

naturligt att betrakta gäldenären som ägare till egendomen. Som skäl härför 

anförs till exempel att massaskulder, som ett konkursbo ådrar sig i förvaltandet 

av viss egendom, inte belastar gäldenären efter avslutad konkurs.
19

 Om 

konkursboet kan betraktas som en juridisk person av den karaktären att det kan 

äga och förvärva egendom, är ytterligare en fråga av intresse i sammanhanget. 

Något tydligt ställningstagande i lag eller praxis finns inte heller här.
20

  

Med tanke på oklarheterna kring hur man skall se på äganderätten, samt 

på konkursboets rättssubjektivitet, lämnas frågan i många avhandlingar 

obesvarad.
21

 Som Welamson och Mellqvist påpekar får man helt enkelt förhålla 

                                                           
15

 NJA II 1921, s 432. 
16

 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s 234. 
17

 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s 235. 
18

 Se Berglund, JT 1997-98, s 45 fotnot 9. 
19

 Welamson och Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s 95-96. 
20

 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens rama, s 236. 
21

 Tuula Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s 236. Elwing, C, konkursläran i 

huvuddrag, s 14-17. För en fullödig utredning se dock Söderlund, Konkursrätten. 
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sig till lagstiftarens konstruktion av rådighetsövergång. Ett konstruerat svar på 

denna fråga skulle kanske inte hjälpa till i lösningen av praktiska problem.
22

 

2.5 Förvaltarens roll i konkursen 

Förvaltarens övergripande uppgift är enligt KL 7:8 att tillvarata borgenärernas 

gemensamma rätt och bästa. Därutöver skall förvaltaren vidta alla åtgärder som 

främjar en förmånlig snabb avveckling av boet. Målet är att omvandla all 

gäldenärens egendom till pengar och fördela dem mellan de i konkursen 

deltagande borgenärerna enligt förmånsrättsordningen och likhetsprincipen. Till 

förvaltarens viktigaste åligganden hör upprättande av bouppteckning som skall 

beedigas av gäldenären vid ett edgångssammanträde. Därutöver skall en 

förvaltarberättelse upprättas över konkursen. Förvaltaren företräder vidare boet 

vid rättegång mot exempelvis secundogäldenär för att driva in en fordran till 

boet, eller vid talan om återvinning. Om det anses lönsamt kan konkursboet 

fortsätta att driva konkursgäldenärens verksamhet under konkurs, för att 

exempelvis förädla ett råvarulager men till syvende och sist skall som sagt all 

egendom realiseras och säljas. Förvaltaren skall då ha upprättat ett 

utdelningsförslag utefter vilket pengarna fördelas. I fråga om förvaltarens närmre 

arbetsuppgifter finns detaljerade föreskrifter i konkurslagen. I utförandet av dessa 

uppgifter kan, om frågan kräver det, berörda parter höras.
23

 

 

2.6 Konkursens avslutande 

En konkurs kan avslutas på tre sätt. Den kan avskrivas på grund av att tillångarna 

inte förväntas täcka uppkomna och väntade konkurskostnader, den kan nedläggas 

på grund av frivillig uppgörelse med borgenärerna eller ackord, och den kan 

avslutas genom att utdelning sker.  

Finns pengar kvar efter täckandet av konkurskostnaderna skall enligt KL 

11:1 utdelning ske av boets medel. Tidpunkten för utdelning anges i KL 11:2 

vara så snart som samtliga tillgångar omsatts i pengar. Förvaltaren skall då 

                                                           
22

 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s 96. 
23

 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s 90-91. 
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upprätta ett utdelningsförslag med de specifikationer som framgår av KL 11:4 

och översända detta till den domstol som konkursen är anhängig vid samt till 

tillsynsmyndigheten. När rätten, efter att tiden för invändningar enligt KL 11:7 

gått ut, har fastställt utdelningsförslaget skall konkursen anses avslutad enligt KL 

11:18. Avskrivning kan enligt KL 10:1 beslutas av rätten, efter samråd med 

förvaltaren, om det inte finns tillräckliga medel i boet för att bestrida 

konkurskostnaderna. För att avskrivning inte skall ske på alltför bräckliga 

grunder anges som en förutsättning att bouppteckning måste ha upprättats och 

beedigats av gäldenären enligt KL 10:2. Beslut om nedläggning av konkurs kan 

rätten fatta enligt KL 12:1 om gäldenären visar att en uppgörelse nåtts med 

samtliga borgenärer i konkursen. För att säkerställa att inget anspråk har 

förbisetts skall beslutet kungöras enligt KL 12:2. Borgenärer med 

bevakningsgilla fordringar som dittills inte varit kända får därmed en chans att 

överklaga beslutet.  

Ibland händer det att utdelningsbar egendom upptäcks efter att 

utdelningsförslag fastställt och konkursen avslutats. Då skall efterutdelning ske 

enligt KL 11:19-21. Detsamma gäller om konkursen avslutats genom 

avskrivning. Förvaltaren skall då antingen upprätta ett nytt utdelningsförslag där 

de nya tillgångarna ingår eller, om det står klart vilken eller vilka borgenärer som 

har rätt till pengarna, besluta om formlös efterutdelning. I det senare fallet 

skickas helt enkelt pengarna direkt till den berättigade borgenären utan att 

förfarandet med utdelningsförslag iakttas. 
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3 Abandonering de lege lata 

3.1 Hur definieras abandonering?  

Inledningen av detta kapitel syftar till att försöka ge en bild av vad abandonering 

innebär. Eftersom institutets existens länge varit omstridd och dess konsekvenser 

i hög grad oklara, och dessutom är föremålet för denna uppsats, ligger det i 

sakens natur att någon slutgiltig, fullt klargörande definition inte kan ges. Syftet 

är istället att presentera idén om möjligheten till abandonering, med de nyanser 

som återfinns i doktrin, för att orientera läsaren och ge denne en utgångspunkt att 

jämföra vidare diskussion med.  

Abandonering anses allmänt innebära en möjlighet för 

konkursförvaltaren att avstå egendom som denne av en eller annan anledning inte 

vill skall ingå i konkursen, och återlämna den till konkursgäldenären. Visserligen 

sägs i KL 1:1  att konkursgäldenärens samtliga tillgångar skall tas i anspråk för 

utdelning till borgenärskollektivet och likaså sägs i KL 3:3 att all gäldenären vid 

konkursbeslutet tillhörig egendom räknas till konkursboet. Trots detta anses 

konkursförvaltaren kunna avstå viss egendom till gäldenären. Konkursförvaltaren 

kan härmed välja vad som skall ingå i konkursboet för att på så vis maximera 

utdelningen till konkursborgenärerna. Att konkursgäldenären kan återfå egendom 

efter att en konkurs avslutats med överskott enligt KL 10:4 är således en annan 

sak. Inte heller är ett överlämnande av pantsatt egendom till panthavaren att 

betrakta som abandonering, detta är istället snarast att se som en pantrealisation.  

Abandoneringen riktas till konkursgäldenären. Egendom som 

abandoneras blir därmed inte herrelös utan återgår till konkursgäldenären i och 

med att konkursbelsaget över egendomen upphävs.  

En bärande tanke med abandoneringsinstitutet har vidare varit att 

konkursboet kan avstå egendomen med befriande verkan. Tanken är alltså att 

rättigheter och skyldigheter förknippade med egendomen skall övergå till 

gäldenären. Detta sammanhänger med att en viktig anledning till varför en 
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abandonering sker är att undslippa kostnader som egendomen är förknippad 

med.
24

 Dessa skäl utvecklas nedan.  

Vilken rätt konkursgäldenären under pågående konkurs har till egendom 

som denne återfått efter abandonering råder det oenighet kring i doktrin. Tidigare 

rådde relativ enighet kring att ett avstående från konkursboet skulle leda till att 

samtliga rättigheter och skyldigheter förknippade med objektet skulle övergå till 

konkursgäldenären.
25

 Efter NJA 2004 s 777, där HD visserligen bekräftade en 

allmän rätt till abandonering, har det uppstått oklarhet i frågan.
26

 

 

3.2 Stödet för abandonering 

Av KL 1:1 och KL 3:3 framgår visserligen att konkursgäldenärens samlade 

tillgångar tas i anspråk av borgenärerna och att all gäldenärens egendom vid 

konkursbeslutet räknas till konkursboet. Syftet med dessa paragrafer, kan 

framhållas, är att reglera vad som får tas in i konkursen snarare än att allt måste 

omfattas. Som flera påpekat verkar möjligheten till abandonering inte övervägts 

vid utformandet av dessa paragrafer. Att de fick sin nuvarande lydelse beror till 

stor del på att lagstiftaren velat markera konkursens funktion som 

generalexekution.
 27

  Som Möller uppmärksammar löd formuleringen av KL 1:1  

som lades fram i lagrådsremissen av 1986 års insolvensutredning ”kan tas i 

anspråk”, vilket ger stöd för tolkningen att konkursförvaltaren kan välja vad som 

skall ingå.
28

 Att lagstiftaren inte betänkt möjligheten till abandonering är heller 

inte i sig ett argument mot institutet såvida stöd kan framläggas för detsamma.   

Vidare kan anföras att förvaltaren enligt 7:8 har en skyldighet att ta 

tillvara borgenärernas rätt och bästa. Paragrafen kan anses ge uttryck för 

konkursens övergripande syfte att åstadkomma utdelning till befintliga 

borgenärer. Det är alltså inte i massaborgenärernas intresse som konkursen 

bedrivs. Att så inte är fallet kan vidare sägas följa av KL 10:1. Där stadgas att 

                                                           
24

 Möller, Insolvensrättsliga utlåtanden, s 57. 
25

 Möller, Insolvensrättsliga utlåtanden, s 45. Håstad sakrätt avseende lös egendom s 427. 
26

 NJA 2004 s 777.  
27

 Möller, Mikael, Insolvensrättsliga utlåtanden s 40.  
28

 Möller, Mikael, Insolvensrättsliga utlåtanden s 40, fotnot 5. Se proposition 1986/87 s 183 f, samt 

bilagedelen s 179. 
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konkursen skall avskrivas om konkursboets tillgångar inte räcker till betalning av 

uppkomna och väntade konkurskostnader och andra skulder som boet ådragit sig. 

Avskrivning skulle således kunna betraktas som att abandonering sker av 

samtliga tillgångar till undvikande av massansvar. Som Håstad påpekar kan 

paragrafen emellertid inte direkt anses innebära abandonering eftersom att 

kvarvarande egendom i första hand skall fördelas mellan konkursborgenärerna 

och först därefter återlämnas till konkursgäldenären.
29

  

Enligt KL 3:9 finns vidare en rätt att för konkursboet avstå egendom som 

är föremål för process som inletts före konkursen. Rättsföljden är att egendomen 

faller utanför konkursen och konkursboet slipper eventuella rättegångskostnader. 

Konkursgäldenären får rådighet över egendomen och den kan inte utmätas för 

fordran som kan göras gällande i konkursen. Om abandonering kan ske av 

egendom som är föremål för process, kan frågan ställas om inte abandonering 

borde kunna ske utom konkurs. Emellertid får det anses oklart om paragrafen kan 

utsträckas till allmän princip.
30

  

Även 63 § köplagen och 12:31 jordabalken har anförts till stöd för 

abandonering eftersom dessa behandlar övertagande av konkursgäldenärens 

avtal. Paragraferna ger en inträdesrätt men också en motsvarande rätt till 

avstående från inträde i avtal som annars skulle ha lett till massaansvar. 
31

 

Inte heller kan påstås att någon intressegrupp hamnar i en sämre ställning 

om abandonering tillåts. Borgenärer med särskild eller allmän förmånsrätt 

påverkas inte eftersom de redan har skydd för sina anspråk. Möjligtvis skulle 

grannar till en fastighet med miljöfarligt avfall liggande kunna anses förfördelade 

om det gick att med befriande verkan abandonera densamma. Å andra sidan 

framhålls att, såvida det är gäldenären som orsakat olägenheten genom sin 

verksamhet, detta borde rendera en konkursfordran på konkursboet. Massaansvar 

förutsätter nämligen principiellt att konkursboet inträtt i gäldenärens verksamhet. 

Som Håstad påpekar är ytterligare ett argument för abandonering att borgenärer 

ändå kan komma överens om gemensam utmätning istället för konkurs och 

                                                           
29

 Håstad, Insolvensrättsligt forum 1997, s 60. Samt Möller, Insolvensrättsliga utlåtanden, s 60, fotnot 5. 
30

 Möller, insolvensrättsliga utlåtanden, 41. 
31

 Berglund, JT 1997-98, s 42. 
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därmed, som han uttrycker det, plocka russinen ur kakan. Därför skulle det vara 

lönlöst med en reglering som tvingade konkursboet att kvarhålla viss egendom i 

en konkurs.
32

 

Ett argument som ibland framförs mot att abandonering skall kunna ske 

är att det kan leda till seriekonkurser. Om exempelvis ett aktiebolag i konkurs 

återfår egendom med negativt värde som dess konkursbo valt att abandonera 

kommer den aktiebolaget vid konkursens avskrivning ha en tillgång. Därmed 

skall stämman besluta att försätta bolaget i likvidation. Eftersom tillgången 

emellertid har ett negativt värde, det vill säga kostar mer än vad som kan 

förväntas fås ut av en försäljning, kommer aktiebolaget vara på obestånd och 

måste därmed åter försättas i konkurs.
33

 Situationen är dock i viss mån 

oundviklig när det kommer till denna typ av egendom. Att tvinga konkursboet att 

ta hand om egendomen, forsla bort det miljöfarliga avfallet eller vad det kan röra 

sig om, skulle visserligen lösa problemet med seriekonkurser men kan samtidigt 

te sig orimlig i konkursrättslig synvinkel. Den som före konkursen fordrade att 

gäldenären skulle bortforsla miljöavfall borde vid konkursen få en oprioriterad 

fordran. Om konkursboet tvingas ikläda sig massansvar för nämnda tillgång 

innebär detta att fordran uppgraderas med förbigående av förmånsordningen 

enligt förmånsrättslagen.
34

 

 

3.3 Varför abandonering? 

Det finns en rad skäl till varför en konkursförvaltare kan vilja avstå egendom i 

konkurs.  Det övergripande syftet med en konkurs är att åstadkomma så bra 

utdelning till konkursborgenärerna som möjligt.
35

 Det är förvaltarens skyldighet 

att i sitt arbete iaktta konkursborgenärernas intresse på bästa sätt vilket framgår 

av KL 7:8. Redan av konkurslagens första paragraf framgår att gäldenärens 

samlade tillgångar tvångsvis tas i anspråk genom en konkurs. Emellertid kan 

gäldenären äga tillgångar som i sig är värdelösa eller på olika sätt förknippade 

                                                           
32

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 427. 
33

 Se Aktiebolagslagen (2005:551), 25:50 och 25:36. 
34

 Håstad, Insolvensrättsligt forum 1997, s 64. 
35

 Håstad, sakrätt avseende lös egendom, s 97. 



17 
 

med kostnader som överskrider vad konkursboet kan få ut vid en eventuell 

försäljning. Det kan röra sig om en båt som behöver bärgas, en hyreslokal som 

konkursboet inte vill ha kvar men som är fylld med skräp som måste avflyttas 

eller ett olovligt bygge som konkursboet inte vill bekosta rivningen av. Det kan 

också röra sig om överbelånad egendom som är förknippade med någon sorts 

kostnad för konkursboet, såsom exempelvis en belånad fastighet där 

konkursgäldenären lämnat miljöfarligt avfall eller leasingobjekt där både 

objekten i sig och kontrakten är pantsatta men konkursboet ändå är skyldigt att 

betala moms. Genom abandoneringen i dylika fall ökar de utdelningsbara medlen 

i konkursen. Detta sker genom att massaansvar som annars skulle belasta 

konkursboet undviks. Främst är det de allmänt förmånsberättigade och de 

oprioriterade borgenärerna som gynnas av abandonering. De borgenärer som 

betingat sig fullgoda säkerheter berörs naturligtvis inte, i den mån de inte har 

överskjutande fordringar med lägre prioritet.
36

 

 

3.4 NJA 2004 s 777 

3.4.1  Bakgrund 

De resonemang som i doktrin hade förts fram till stöd för abandonering och de 

tankar som fanns kring institutets syfte och innebörd ställdes på sin spets i ett 

rättsfall från 2004. Rättsfallet gällde två fastigheter som tillhörde en gäldenär 

som gått i konkurs. Konkursförvaltaren hade per brev meddelat berörda 

kreditgivare att denne inte avsåg att vidta ytterligare åtgärder beträffande nämnda 

fastigheter och tillställde gäldenären en kopia av detta brev. Enligt gäldenärens 

förmenande innebar meddelandet att konkursförvaltaren hade abandonerat 

fastigheterna till gäldenären med konsekvensen att konkursbeslaget över dem 

upphävdes och gäldenären återfick full rådighet. Ett drygt år senare begärde 

konkursförvaltaren att fastigheterna skulle säljas exekutivt och 

tillsynsmyndigheten, kronofogdemyndigheten, godkände ansökan. Gäldenären, 

som menade att konkursförvaltaren med bindande verkan abandonerat 

                                                           
36

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 427. 



18 
 

fastigheterna, överklagade beslutet. HD avgör målet med en relativt kortfattad 

motivering. 

 

3.4.2  Högsta domstolen 

Den första frågan i målet gällde om konkursförvaltaren över huvud  taget hade 

rätt att abandonera fastigheterna till gäldenären. Termen abandonering definieras 

i domskälen som att konkursförvaltaren under pågående konkurs låter egendom 

utgå ur boet och återlämnar den till gäldenären som återfår rådighet över 

egendomen.
37

 Med stöd i KL 7:8, som reglerar förvaltarens allmänna uppgift att 

iaktta borgenärernas bästa och främja en förmånlig avveckling av boet, 

konstaterar HD att en möjlighet att abandonera finns, eller åtminstone inte är 

omöjlig enligt någon bestämmelse i konkurslagen, så länge abandoneringen utgör 

en ändamålsenlig förvaltningsåtgärd.
38

 Så långt bekräftar alltså HD:s domskäl 

den diskussion som förts i doktrin fram till avgörandet. Därefter övergår HD till 

frågan om förvaltaren i ett senare skede hade rätt att återkalla sin abandonering.  

Den andra frågan gällde alltså om förvaltaren kunde återta 

abandoneringen.   Härvid konstaterar HD att gäldenären inte kan råda över 

egendomen som ingår i konkursbeslaget. Detta faktum innebär enligt HD att 

gäldenären och konkursboet inte kan betraktas som två skilda parter och därmed 

inte kan ingå förmögenhetsrättsligt bindande avtal. På grund av avsaknaden av 

annat lagstöd menar HD alltså att en abandonering inte är bindande för 

konkursboet under den tid då konkursen pågår.  Med denna motivering fastslog 

HD att fastigheterna, som förvisso hade abandonerats, ändå inte med bindande 

verkan hade lämnat konkursen eftersom de återkallats av förvaltaren. Beslaget 

kvarstod därmed, gäldenären kunde inte göra anspråk på dem, och den exekutiva 

försäljningen godtogs.
39

 

 

                                                           
37

 NJA 2004 s 781. 
38

 NJA 2004 s 782. 
39

 NJA 2004 s 782. 
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3.4.3  Justiterådet Lennanders tillägg 

De något knapphändiga domskälen kompletterades med ett tillägg av justitierådet 

Gertrud Lennander. Lennander påpekar att institutet inte varit erkänt i svensk rätt 

och att det endast förekommit sparsamt i doktrin. Inte heller, fortsätter hon, 

verkar det ha föresvävat lagstiftaren att en sådan möjlighet borde finnas. Däremot 

förekommer det på några håll i utländsk rätt, närmast i vårt grannland Norge.
40

 

Regeln i 8:6 om rätten att lämna svårsåld egendom osåld i boet säger inget om att 

detta kan göras under pågående konkurs. Dock anges att särskild försiktighet 

skall iakttas vid försäljning av egendom till konkursgäldenären eller till denne 

närstående personer, detsamma gäller vid försäljning av lös egendom enligt 8:7.
41

 

Lennander lyfter även KL 3:9 om övertagande av talan om egendom som 

gäldenären för. Om gäldenären för talan står denne även för kostnader och risk 

för förlust varför eventuell vinst bör tillfalla gäldenären. Om konkursboet vill ta 

över får de ta över både vinstmöjligheten och förlustrisken. Enligt NJA 1996 s 46 

ansågs konkursboet ha rätt att återta en förklaring om att konkursboet inte avsåg 

att överta gäldenärens talan, så länge målet pågick i samma instans. Lennander 

erinrar även om att näringsförbud råder för gäldenären och att abandonering inte 

skall innebära ett incitament för denne att bryta mot detta förbud. Vidare påpekas 

att panthavare i fast egendom har rätt att göra gällande anspråk på konkursboet i 

den mån fastigheten inte räckte till full betalning. Vad som sker med fastigheten 

efter eventuell abandonering är alltså ändå av intresse för konkursboet.  

Inför en eventuell framtida reglering av abandoneringsinstitutet lyfter 

Lennander även fram en rad principer hon anser bärande. Abandonering sker i 

konkursboets och i förlägningen därmed borgenärskollektivets intresse och inte 

på något sätt i gäldenärens intresse. De skäl som motiverar abandonering 

sammanhänger med att det finns egendom som kan befinnas sakna ekonomiskt 

värde eller inte förväntas kunna inbringa vinst efter utlägg för försäljning och 

dylikt samt att det finns egendom som är behäftad med risk för stora utgifter. I 

fråga om egendom av det senare slaget är det centralt att boet kan abandonera 

                                                           
40

 NJA 2004 s 782. 
41

 NJA 2004 s 783. 



20 
 

med verkan att det befrias från framtida förpliktelser. I vilken mån ett konkursbo 

skall tillåtas att avsäga sig ansvar för offentligrättsliga förpliktelser förknippade 

med viss egendom, exempelvis skattskyldighet eller miljösaneringsavgifter, 

måste avgöras efter en ingående analys av varje enskilt fall menar Lennander.
42

  

Lennander fortsätter även att utveckla den huvudsakliga grunden för 

HDs dom, relationen mellan konkursboet och konkursgäldenären. 

Utgångspunkten är som bekant att abandonering görs i konkursboets intresse. De 

två parterna är emellertid härvidlag inte två olika parter med motstridiga 

intressen. Konkursförvaltarens strävan att avveckla boet till högsta möjliga 

avkastning för borgenärerna delas i viss mån även av gäldenären. Enligt 

Lennander föreligger vidare en risk att gäldenären lockas att vilseleda förvaltaren 

i fråga om viss egendoms värde för att återfå egendomen. Härmed skulle också 

en situation kunna uppkomma där gäldenären säljer abandonerad egendom med 

vinst, något som knappast kan anses önskvärt.  

 

3.4.4  Praxis efter NJA 2004 s 777 

Högsta domstolens avgörande i NJA 2004 s 777 har i sak bekräftats i ett par 

efterföljande mål. Samtliga av dessa har förvisso inte primärt rört abandonering 

men väl näraliggande frågor. Rättsfallet NJA 2009 s 41 rörde primärt frågan om 

vad som enligt JB 12:31 skall krävas för att en hyrd lokal skall anses återställd 

till hyresvärdens förfogande. I ett tillägg behandlar justitierådet Stefan Lindskog 

prejudikatet från 2004 års fall och bekräftar att egendom kan abandoneras så att 

den inte längre ingår i konkursen. En konkursförvaltare kan alltså i konkursens 

inledningsskeende avstå egendom med verkan att den aldrig kommer att ingå i 

konkursen. Beträffande återkallelserätten som introducerades i 2004 års fall 

anmärker Lindskog att det är ”en annan sak”.
43

 Uttalandet måste förstås som att 

Lindskog uppfattar abandonering och återkallelserätt som två skilda steg. 

Innebörden blir alltså att abandonering är giltig fram till dess konkursförvaltaren 
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beslutar att återkalla förklaringen. För abandoneringens initiala giltighet är alltså 

rätten att återkalla densamma en annan sak. 

Även i Mark- och miljööverdomstolens dom 2015:19 bekräftas att 

abandonering förvisso kan gälla efter 2004 års fall. Däremot skall det inte kunna 

ske till undvikande av offentligrättsliga avgifter enligt miljöbalken.
44

 

 

3.4.5  Kritik mot 2004 års fall – ett felslut? 

Det bärande skälet i HD:s domskäl, med utvecklande i Lennanders tillägg, var 

som redovisats ovan att konkursgäldenären och konkursboet inte riktigt kan 

betraktas som två olika parter. Av detta skäl borde de enligt HD:s mening inte 

kunna rättshandla med varandra och därför kan inte en abandonering som sker 

från konkursboet till konkursgäldenären bli bindande så länge konkursen pågår. 

Denna motivering har kritiserats från åtskilliga håll för att vara alltför 

långtgående och rentav felaktig.   

Enligt den uppfattning som framförts i doktrin före 2004 års avgörande 

bör abandonering betraktas som ett upphävande av konkursbeslaget. Egendomen 

skall alltså efter abandoneringen inte anses som egendom som enligt KL 3:1 hör 

till konkursen. Med detta synsätt förefaller konsekvenserna av abandonering vara 

tämligen rättframma. Egendomen tillhör då helt och fullt konkursgäldenären. 

Gäldenären kan fortfarande äga saker utanför konkurs och kan fortfarande 

rättshandla, om än inte med egendom i konkursbeslaget. Om konkursförvaltaren 

genom abandoneringsförklaringen upphäver konkursbeslaget över en viss 

egendom är denna egendom konkursfri och gäldenären borde kunna disponera 

över den helt efter egen vilja. Att stödja sig på gäldenärens rådighetsinskränkning 

enligt KL 3:1 när rådighetsinskränkningen över den abandonerade egendomen 

upphävts är minst sagt motsägelsefullt.
45

 Som diskuterats ovan är gäldenärens 

äganderätt till egendom som ingår i konkursbeslaget en delvis omstridd fråga 

men borde då egentligen inte vålla några problem. Konkursbeslaget har nämligen 
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upphävts över egendomen och den tillhör återigen konkursgäldenären utan 

inskränkningar.   

Så resonerade som bekant inte HD i nyss nämnda fall. Istället 

konstaterade HD att konkursgäldenären och konkursboet inte kunde rättshandla 

med hänsyn till den intressegemenskap som föreligger parterna emellan. Detta 

argument kan dock ifrågasättas. Det är förvisso sant att gäldenären har ett 

intresse av att konkursförvaltaren lyckas realisera boets tillgångar med största 

möjliga avkastning. På så vis minskas naturligtvis gäldenärens samlade 

skuldbörda. Detta gäller dock främst fysiska personer i konkurs som enligt 

restskuldprincipen har ett fortsatt ansvar för borgenärernas anspråk. En juridisk 

person i konkurs däremot, exempelvis ett aktiebolag, upplöses genom konkurs 

och borgenärernas fordringar förblir obetalda. Ett aktiebolags intresse av att 

maximera borgenärernas avkastning är alltså inte särskilt betydande. Eftersom de 

flesta konkurser av någon större ekonomisk betydelse torde vara juridiska 

personers konkurser är alltså argumentet tveksamt. Att med detta argument 

underkänna abandoneringens bindande verkan och motivera en rätt till fri 

återkallelse förefaller därför märkligt.   

Återkallelserätten har också kritiserats eftersom den ger 

konkursförvaltaren möjlighet att spekulera på gäldenärens bekostnad. Om 

gäldenären mottar egendom och med en abandonering och denne lägger ner tid 

och pengar på förbättringsarbeten, nödvändiga reparationer eller löpande 

underhåll och förvaltaren senare väljer att återta abandoneringsförklaringen 

måste gäldenären anses gravt förfördelad. Konkursförvaltaren har dessutom 

redan en gång dömt ut egendomen som värdelös och borde kanske få stå sitt kast. 

Dessutom kan det ifrågasättas hur vanligt det är att egendom som ansetts 

värdelös plötsligt kan anses vara värd stora pengar.  

Som bland andra Möller framhåller borde abandonering snarast vara att 

betrakta som en ensidig onerös viljeförklaring från konkursboets sida. Så är 

exempelvis fallet i tysk rätt.
46

 Upphävandet av rådighetsinskränkingen som 

belastar egendomen i konkursbeslaget är ett beslut som helt och hållet tillkommer 
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konkursförvaltaren. Gäldenären har i denna del inget att säga till om, det krävs 

inget godkännande eller någon annat aktivt eller passivt ställningstagande från 

dennes sida.
47

 Därför är det märkligt att HD i sina domskäl talar om två parter 

som rättshandlar. Att med denna motivering bedöma boets rättshandlande som 

oförbindande under pågående konkurs anser Möller vara till den grad felaktigt att 

resningsgrund borde föreligga enligt 58 kap rättegångsbalken.
48

 Enligt detta 

synsätt borde utgången istället bli att en abandonering gäller som en bindande 

rättshandling underkastad vanliga avtalsrättsliga ogiltighetsregler.
49

 Någon 

återkallelserätt på den grund som HD anför borde alltså inte finnas.  

Det skulle således på goda grunder kunna hävdas att HD helt enkelt 

borde ändra ståndpunkt i frågan och bryta med det synsätt som introducerades i 

NJA 2004 s 777. 

Lennander tar i sitt tillägg också upp en rad andra skäl till varför 

konkursförvaltaren bör ha rätt att fritt återkalla en abandonering.  För det första 

betonas en risk för att gäldenären vilseleder konkursboet för att tillskansa sig 

egendom, genom att undanhålla omständigheter av betydelse för värdering. 

Därvidlag kan erinras om gäldenärens upplysningsplikt enligt KL 6:2 och att 

denne kan riskera straffansvar. För det andra nämns att abandonering skulle 

uppmuntra gäldenären att bryta sitt näringsförbud, vilket verkar också en aning 

långsökt. All egendom som gäldenären kan tänkas återfå genom abandonering 

kan inte gärna automatiskt innebära att gäldenären tvingas bryta sitt 

näringsförbud. Därtill kan det ifrågasättas om det är konkursförvaltarens uppgift 

att bevaka konkursgäldenärens efterlevnad av näringsförbudet. Dessutom gäller 

näringsförbudet bara fysiska personer. För det tredje sägs att abandonering av 

fast egendom skulle äventyra en fastighetspanthavares intressen, vilket jag också 

har något svårt att godta fullt ut. Som Lennander framhåller har panthavaren 

naturligtvis intresse av att panten vårdas och att den kan realiseras med största 

möjliga avkastning vid behov men frågan är vari äventyrandet består. 

Panthavaren borde knappast förlora sin panträtt i och med abandoneringen och 
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dessutom har denne rätt att kräva exekution i fastigheten. Möjligen kan också 

framhållas att panthavaren, om denne befarade att panten inte skulle täcka hela 

fordran, borde ha motsatt sig abandoneringen.  

Risken för vilseledande, brott mot näringsförbud och åsidosättandet av 

panthavares intressen är alla argument som inte återfinns i HDs domskäl till stöd 

för den fria återkallelserätten.  Det är också argument vars giltighet i sig kan 

ifrågasättas. Möjligen kan det antas att de problem som argumenten belyser ändå 

på ett underliggande sätt styrt utgången i målet. Kanske införde alltså majoriteten 

i HD en fri återkallelserätt, med den motviering som redovisats ovan, delvis för 

att undvika andra näraliggande problem. Att nöja sig med ett mindre genomtänkt 

domskäl för att avfärda ett institut som upplevdes som krångligt är naturligtvis 

betänkligt. 

 

3.5 Vad kan abandoneras? 

Enligt den uppfattning som råder i doktrin borde all egendom som är av 

beskaffenheten att kunna ingå i konkursboet också kunna bli föremål för 

abandonering.
50

 Det rör sig således om alla typer av tillgångar med undantag av 

beneficieegendom och viss utmätningsfri egendom enligt UB. I domskälen till 

NJA 2004 s 777 framkommer inget som skulle kullkasta detta synsätt. Att HD i 

senare praxis, i vissa fall, underkänt möjligheten att abandonera med friande 

verkan är också en annan sak. I dessa fall har frågan rört offentligrättsliga 

förpliktelser som av andra än konkursrättsliga skäl ansetts viktiga att kunna 

utkräva.
51

 Vad som skulle kunna invändas är att viss egendom som ofta är 

förknippade med dylika offentligrättsliga anspråk i praktiken blir omöjliga att 

abandonera eftersom det enda väsentliga skälet till att abandoneringen görs 

bortfaller.  
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3.6 Hur sker abandonering? 

När det kommer till frågan hur en abandonering skall genomföras återfinns i 

doktrin något skiftande uppfattningar. Hur en abandonering skall gå till 

återspeglar synen på förhållandet mellan konkursgäldenären och förvaltaren samt 

synen på rådighetsförlusten som inträffar vid konkursen.  

I HDs domskäl i NJA 2004 s 777 berörs inte frågan. Av rättsfallet 

framgår att det meddelande som konkursförvaltaren lämnade var formulerat så 

att denne ”inte avsåg vidta några fler åtgärder” när det kom till fastigheterna. I 

sina domskäl utgår HD helt enkelt från att meddelandet innebär en 

abandonering.
52

 Hovrätten kommenterar förvisso formerna för avståendet men 

främst eftersom målet rörde fast egendom och särskilda formkrav finns för 

sådana överlåtelser. Klart är emellertid att förvaltaren måste rikta någon form av 

viljeförklaring mot gäldenären såsom mottagare av den abandonerade 

egendomen. Detta borde kunna ske enligt vanliga avtalsrättsliga principer, 

antingen genom ett uttryckligt meddelande, konkludent eller genom 

realhandlande.
53

  

En ståndpunkt som lyfts är att konkursboet rent principiellt borde kunna 

anses abandonera egendom helt genom sin passivitet.
54

 Resonemanget bygger på 

synsättet, som redovisats ovan, att KL 1:1 och KL 3:3 endast anger vad som kan 

ingå i ett konkursbo. I likhet med vad som stadgas i KL 3:9, och i likhet med vad 

som gäller vid återvinning enligt 4 kap KL, krävs någon form av aktivitet från 

konkursförvaltarens sida för att egendom skall anses ingå i konkursbeslaget. Ren 

passivitet innebär alltså att egendom inte dras in i konkursen och följaktligen 

skall anses abandonerad. Förutom att resonemanget förefaller något hårdraget, 

torde det även, vilket författaren också påpekar, kunna vålla vissa problem när 

det kommer till att avgöra när viss egendom i så fall skulle anses abandonerad.
55

 

Med hänsyn till att abandoneringen kan ske av egendom med viss ekonomisk 

eller praktisk betydelse borde intresset av tydlighet för såväl gäldenären som 
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borgenärerna väga in. Möller är av samma åsikt och påkallar viss försiktighet när 

det kommer till att tolka in avståendevilja hos konkursboet.
56

 I skatteverkets 

handbok för konkurstillsyn rekommenderas också att abandonering skall ske 

genom en tydlig viljeförklaring, för att undanröja tvivel.
57

 Möjligen bör 

förvaltaren också inför ett beslut om abandonering höra tillsynsmyndigheten i 

enlighet med 7:10.
58
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4 Återkallelsens verkan mellan boet och 

gäldenären 

4.1 En obligationsrättsligt giltig rättshandling? 

Trots att HD alltså fastslog att abandonering var möjlig i 2004 års fall, vållade 

den samtidigt introducerade återkallelserätten bryderi bland många. En mycket 

viktig fråga i sammanhanget är naturligtvis vad återkallelserätten innebär för 

abandoneringens giltighet i förhållandet mellan konkursgäldenären och 

konkursboet. En grundläggande princip är att en rättshandlings sakrättsliga 

verkan är beroende av dess obligationsrättsliga giltighet.
59

 För att utreda vilket 

skydd abandonerad egendom kan åtnjuta i tredjemanshänseende måste alltså 

denna fråga behandlas först. 

 

4.2 Ursprunglig ogiltighet eller svävande giltighet 

Även om den rätt till abandonering parad med återkallelserätt som introducerats 

av HD nu anses tveksam eller rent av felaktig, får den ändå anses vara gällande 

rätt.
60

 Frågan är då vad detta innebär när det kommer till obligationsrättslig 

giltighet mellan gäldenären och borgenären. Är abandoneringen, på grund av att 

den fritt kan återkallas, ogiltig redan från början eller är den förvisso giltig men 

beroende på när eller om förvaltaren utnyttjar sin återkallelserätt?  

Situationen skulle kunna betraktas som att abandoneringen, i och med att 

den under hela konkursen fritt kan återkallas, är ogiltig från början. Vid en snabb 

genomläsning av den motivering HD anför i 2004 års fall förefaller slutsatsen 

egentligen inte alltför långsökt. HD säger uttryckligen att på grund av det 

förhållande som råder mellan gäldenären och konkursboet kan abandonering inte 

betraktas som en rättshandling som blir giltig för boet i förhållande till 

gäldenären under pågående konkurs. Härav skulle då följa att 

konkursförvaltarens abandonering inte blir bindande förrän konkursen avslutas. 
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Av de som diskuterat 2004 års avgörande i doktrin är det dock inte många som 

ansluter sig till denna uppfattning. Undantaget utgörs av ett uttalande i 

konkurslagskommentaren av Palmér och Savin där möjligheten till abandonering 

mycket kortfattat avfärdas med ovan redogjorda tolkning av fallet.
61

      

Den tolkning som redogjorts för ovan kan dock på goda grunder 

ifrågasättas. Det tydligaste argumentet mot denna uppfattning torde vara det 

faktum att HD uttryckligen erkänner abandonering som en möjlig åtgärd. Om 

abandonering vore ogiltig till dess att konkursen avslutats är det märkligt att HD 

ändå godtar institutet. Mycket enklare hade i så fall varit att bara konstatera att 

abandonering inte är möjligt till dess konkursen avslutats. Därtill införs också en 

återkallelserätt och om inte den ursprungliga rättshandlingen vore giltig finns det 

väl inget behov av att återkalla något. Om abandonering skulle vara ogiltig från 

början förtas syftet med att abandonera egendom och HD skulle då alltså i ett 

svep först erkänt institutet som en ändamålsenlig förvaltningsåtgärd och sedan 

gjort åtgärden direkt meningslös.  

Att abandonering enbart skulle innebära att gäldenären återfår 

egendomen efter att konkursen är avslutad är dessutom i princip samma sak som 

att osåld egendom kan återlämnas till gäldenären efter avskrivning av konkursen 

enligt KL 10:4.  

Sammanfattningsvis skulle kunna sägas att om fallet tolkas som att 

abandonering är ogiltig från början framstår dels abandonering som fullkomligt 

meningslöst, dels HDs domskäl i övrigt som svårbegripliga.  

Personligen ansluter jag mig istället till de som hävdat att abandonering 

är en giltig rättshandling. Enligt detta synsätt är abandonering att betrakta som en 

rättshandling som i och för sig är giltig men där giltigheten beror på om 

konkursförvaltaren väljer att återkalla abandoneringen eller inte. När gäldenären 

mottar abandonerad egendom blir alltså denne åter rättmätig ägare till konkursfri 

egendom. När återkallelse sker kan dock egendomen åter dras in i konkursen. På 
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detta vis betraktas abandonering och återkallelse som två separata steg. Denna 

uppfattning företräds bland andra av Lindskog.
62

  

Svensk rätt är förvisso inte främmande för olika typer av villkorade 

överlåtelser men dessa sker egentligen under andra förutsättningar och bärs upp 

av andra motiv. Vid kreditköp kan exempelvis återtagandeförbehåll under vissa 

omständigheter godtas men dessa är uppställda till skydd för säljarens anspråk på 

betalning. Syftet med återtagandeförbehåll är också att underlätta möjligheten till 

kreditköp.
63

 Vid hävning enligt köplagen kan såld egendom också gå åter men 

denna möjlighet finns för att skydda köpare mot fel i vara eller dröjsmål med 

leverans, etcetera.
64

 Därmed får ordningen med abandonering och fri 

återkallelserätt ses som något av ett särfall. Rätten att återkalla abandonering är 

som bekant inte uppställd till skydd för utfåendet av någon motprestation. Den 

bygger istället på en rad andra argument, vars giltighet kan ifrågasättas.
65

  

 

4.3 Återkallelserättens utsträckning i tiden 

En fråga som också uppkommer i sammanhanget är när rätten att återkalla 

upphör. Frågan berörs inte i NJA 2004 s 777 och har inte heller, vad jag vet, 

behandlats i något rättsfall därefter. Därmed är det naturligtvis svårt att ge frågan 

ett definitivt svar. Problemet beror på det faktum att en konkurs i princip kan 

pågå i oändlighet.
66

 En konkurs anses avslutad enligt KL 11:18 när 

utdelningsförslaget fastställts av tingsrätten. Även om konkursen avslutats kan 

dock efterutdelning ske om det upptäckts att gäldenären haft dolda tillgångar, 

enligt KL 10:5 och KL 11:19. Om rätten att återkalla för all framtid skulle 

kvarstå i abandonerad egendom, eller direkt återuppstå i och med beslut om 

efterutdelning, skulle det innebära att överlåtelsen skulle förbli svävande för 

evigt. Detta, har framhållits, vore knappast någon rimlig ordning.
 67

 Gäldenären 

skulle då aldrig kunna lita på att egendomen inte skulle kunna dras in i 
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konkursen. Detta skulle förmodligen göra gäldenären mycket försiktig att vidta 

åtgärder med egendomen. Löpande underhåll kanske åsidosätts och nödvändiga 

reparationer undviks. Därför kan tyckas att rätten att återkalla en abandonering 

borde upphöra i och med att den ursprungliga konkursen avslutas. 

 

4.4 Sammanfattning 

Förvisso skulle HDs domskäl i NJA 2004 s 777, såsom anförts i avsnitt 4.2, 

kunna tolkas som att motivet för en återkallelserätt innebär att abandoneringen i 

sig borde betraktas som ogiltig. Av domskälen i övrigt måste emellertid förstås 

att en sådan tolkning inte var avsedd. Om abandonering över huvud taget skall 

vara värd att diskutera måste dock utgångspunkten vara att institutet innebär en 

giltig rättshandling fram till dess att återkallelse sker.  

Rätten till återkallelse torde senast upphöra vid konkursens avslutande. 

En längre återkallelserätt vore orimlig, såsom nämns i avsnitt 4.3, eftersom att 

gäldenären då aldrig skulle kunna lita fullt på att få disponera egendomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5 Återkallelsens verkan i förhållande till 

tredje man  

5.1 Inledning 

Rättsfallet NJA 2004 s 777 säger inget om vilka konsekvenser en återkallelse av 

en abandonering har gentemot tredje män. Om abandonering betraktas som en 

giltig rättshandling, såsom beskrivits under avsnitt 4.2, med konsekvensen att 

gäldenären återfår full äganderätt till egendomen, kan det mycket väl tänkas att 

gäldenären skulle vilja överlåta den till någon annan. Om överlåtelse sker till en 

tredje man blir frågan vem av boet och den tredje mannen som har bäst rätt till 

egendomen. Denna problematik kommer att behandlas i avsnitt 5.2. 

En ytterligare fråga är om egendom som abandonerats till gäldenären kan 

bli föremål för utmätning. Denna fråga behandlas i avsnitt 5.3. Huruvida en ny 

konkurs kan drabba en gäldenär som redan befinner sig i konkurs bortser dock 

jag ifrån.  

 

5.2 Återkallelse vid singularsuccession  

5.2.1  Utgångspunkter 

Resonemanget nedan utgår alltså från att konkursgäldenären återfår egendom 

genom abandonering och sedan överlåter den vidare varpå konkursförvaltaren 

återkallar abandoneringen. Gäldenären var alltså under den tid som löpte från 

abandoneringsförklaringen fram till återkallelsen fullt behörig att förfoga över 

egendomen. I begreppet singularsuccession ingår överlåtelse genom försäljning, 

byte och gåva. För enkelhetens skull kommer i det följande endast försäljning av 

egendom beaktas. Vidare kommer diskussionen utgå från att det rör sig om 

försäljning av lös egendom som kan traderas. Från särskilda regler som avser fast 

egendom bortses därmed. Likaså bortses från exempelvis överlåtelse av 

immaterialrätt. Även det fall att köparen är konsument bortses ifrån, eftersom 
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särskild lagstiftning då aktualiseras. I exemplen nedan är konkursgäldenären 

säljare och köparen tredje man.  

För att på något sätt dela upp diskussionen i det följande har jag valt att i 

rubriksättningen utgå från besittningsfrågan vid tidpunkten för återkallelsen. 

Detta motiveras av att besittningen, på grund av kravet på tradition, är avgörande 

för frågan om sakrättsligt skydd. I avsnitt 5.2.6 bedöms ett alternativt sätt att 

betrakta återkallelserätten. Därför följer inte rubriksättningen av det avsnittet 

besittningsläget, istället utgår det från betraktelsesättet självt. 

 

5.2.2 Förfogande har inte skett före återkallelse 

Om förvaltaren beslutar att återkalla abandonering och egendomen finns kvar hos 

gäldenären, som inte på något sätt förfogat över den, torde situationen vara 

relativt okomplicerad. Förvaltaren kan helt enkelt hämta egendomen hos 

gäldenären med verkan att den åter tillhör konkursboet. Vad som händer om 

gäldenären därefter ändå säljer egendomen utreds nedan i avsnitt 5.2.5.  

 

5.2.3 Förfogande har skett före återkallelse och egendomen finns 

kvar 

Har konkursgäldenären däremot förfogat över egendomen genom försäljning blir 

situationen däremot mer komplicerad. Tredje man, som är köpare, har då ett 

obligationsrättsligt giltigt anspråk på egendomen genom sitt köp och förvaltaren, 

som efter köpet återkallat, har ett obligationsrättsligt giltigt anspråk på samma 

egendom genom återkallelsen. Situationen skulle snarast kunna betraktas som ett 

fall av dubbelöverlåtelse, även kallat tvesala. Enligt HB 1:5 gäller i sådana 

situationer att den förste köparen har bäst rätt till egendomen, det vill säga i vårt 

fall den tredje man som köpte egendomen av gäldenären. Denne har, om 

återkallelse skett efter köpet, nämligen det första giltiga anspråket på egendomen. 

Finns egendomen kvar hos konkursgäldenären kan frågan ställas om konkursboet 

ändå kunna få bättre rätt till egendomen enligt lagen om godtrosförvärv av lösöre 

2 §. Förutsättningarna härför är att konkursgäldenären har egendomen i sin 



33 
 

besittning vid tillfället och inte var ägare eller behörig att förfoga över den. 

Därtill skall konkursboet i god tro om den tidigare överlåtelsen ta egendomen i 

sin besittning. Om egendomen finns kvar hos konkursgäldenären och 

konkursboet tar egendomen i sin besittning ovetandes om, och utan att det bort 

misstänka, det första köpet kvarstår emellertid frågan om hur konkursgäldenärens 

äganderätt och behörighet enligt 2 § skall betraktas. Konkursgäldenären var som 

bekant behörig att förfoga över egendomen vid den första försäljningen. När 

förvaltaren återkallar egendomen är det inte på konkursgäldenärens initiativ. 

Frågan är då om förvaltarens ensidiga återkallelse kan sägas innebära att 

förvärvet görs från en obehörig säljare. Situationen blir något märklig eftersom 

lagen om godtrosförvärv till sin lydelse torde ta sikte på att det andra förfogandet 

sker på säljarens initiativ. Inte heller verkar detta fall ha beaktats vid införandet 

av lagen. Angående begreppet överlåtelse anmärks i motiven arv, testamente, 

bodelning eller utskiftning av bolags egendom inte kan betraktas som 

överlåtelser som möjliggör godtrosförvärv. Som ledning för rättstillämpningen 

uttalas att rättshandlingar som till sin ekonomiska innebörd kan likställas med 

överlåtelser kan falla under lagens tillämpningsområde.
68

 Att förvaltarens 

återkallelse skulle kunna likställas köp, byte eller gåva finner jag tveksamt 

eftersom återkallelserätten är helt ensidig. Lagen har vidare till syfte att i den 

allmänna omsättningens intresse skydda en godtroende förvärvare mot att 

egendom tas tillbaka av en tidigare ägare.
69

 Enligt min mening kan det 

ifrågasättas om konkursboet kan sägas vara skyddsvärd med hänsyn till lagens 

syfte. Förvaltaren har nämligen en gång abandonerat egendomen och återställt 

den till gäldenären just för att den senare skall kunna förfoga över egendomen 

efter eget huvud.  

En möjlighet att betrakta återkallelserätten som en köpoption diskuteras i 

avsnittet 5.2.4 nedan. Som kommer att framgå bygger sakrättsligt skydd för 

konkursboet då på besittningstagande.  

                                                           
68
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5.2.4 Förfogande har skett före återkallelse men egendomen finns ej 

kvar 

Har tredje man som köpt egendomen fått sakrättsligt skydd genom sitt 

besittningstagande, och den därmed inte finns kvar hos konkursgäldenären, blir 

frågan om konkursboets återkallelse kan gälla mot den nye förvärvaren. Om 

konkursboet skulle ha rätt att återta egendom hos en förvärvare är det närmast 

fråga om en slags vindikationsrätt. I svensk sakrätt erkänns i allmänhet 

vindikationsrätt i situationer där överlåtaren förfogat över egendom som denne 

inte varit ägare till eller inte varit behörig att förfoga. Det kan röra sig om att 

överlåtaren säljer stulen egendom, att överlåtaren i egenskap av depositarie eller 

låntagare säljer egendom utan tillstånd av deponenten eller långivaren.
70

 Det kan 

vidare röra sig att överlåtaren i egenskap av ombud eller kommissionär överlåter 

egendom med överskridande av sin befogenhet och det kan röra sig om 

situationer där överlåtarens förvärv visar sig vara ogiltigt på någon grund.
71

 

Gemensamt för dessa situationer är alltså att överlåtaren inte varit rätt ägare till 

egendomen eller inte behörig att förfoga över den, eller för den delen inte varit 

någotdera. Därmed uppkommer frågan om konkursboets återkallelse skulle 

kunna likställas med ett sådant anspråk som innebär att vindikationsrätt borde 

medges. Eftersom gäldenären, vid försäljningen av egendomen till en tredje man, 

varit rättmätig ägare och fullt behörig torde svaret bli nekande. 

Det förefaller också svårt att likna boets återkallelserätt vid någon annan 

typ av sakrättsligt skyddat anspråk. Återkallelserätten liknar inte någon slags 

hävningsrätt. Hävning kan normalt ske genom att en sådan rätt avtalats eller 

genom köplagens regler. När förvaltaren återkallar grundas detta dock inte på 

något avtal mellan denne och konkursgäldenären. Inte heller kan köplagens 

regler bli aktuella eftersom det inte rör sig om ett kontraktsförhållande mellan de 

två. Hävning är i allmänhet till för att skydda ett anspråk på en motprestation 

men någon skyddsvärd motprestation har inte konkursboet, dess rätt är helt 

ensidig. Inte heller återtagandeförbehåll är en passande jämförelse. Dessa 
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erkänns också i syfte att skydda anspråk, främst på betalning vid kreditköp. 

Dessutom godtas dessa endast med förbehåll om att förfogande inte får ske och 

vid abandonering är ju tanken att gäldenären skall återfå rådigheten.  

Möjligen skulle återkallelserätten kunna liknas vid en köpoption. 

Skillnaden är dock att konkursgäldenären inte direkt gett konkursboet någon 

sådan. Den följde automatiskt med abandoneringen. Köpoptioners sakrättsliga 

verkan har diskuterats i doktrin. Av utrymmesskäl återges endast huvuddragen av 

denna diskussion. En utgångspunkt i svensk sakrätt har länge varit att dylika 

obligationsrättsliga anspråk, med hänsyn till omsättningsintresset, ej har skydd 

mot singularscuccessorer. Detta gäller åtminstone såvida singularsuccessorn inte 

var i ond tro om anspråket.
72

 Emellertid kan hävdas att innehavaren av en 

köpoption, i vårt fall konkursboet, har sakrättsligt skydd mot säljarens 

singularsuccessorer åtminstone om optionshavaren har tagit egendomen i sin 

besittning. Säljaren har nämligen då i princip gjort allt för att binda sig vid ett 

sakrättsligt giltigt köp. Besittningskravet följer av att den som bara har en 

optionsrätt till egendom som inte traderats inte gärna kan ha ett starkare skydd än 

den som köpt egendom men inte tagit den i sin besittning.
73

 Möjligtvis kan 

undantag från optionshavarens besittning göras när den tredje man som köper 

egendomen av konkursgäldenären är i ond tro om återkallelsen.
74

  

Ett konkursbos återkallelse skulle alltså kunna vara sakrättsligt skyddat 

men det kräver att boet tagit egendomen i besittning. Om egendomen inte har 

tagits i besittning av konkursboet är det alltså svårt att argumentera för att dess 

anspråk på återkallelse skulle ha någon verkan mot en tredje man, om inte tredje 

man var i ond tro om återkallelsen. Av denna uppfattning verkar också Lindskog 

vara. Enligt honom är förmodligen återkallelserätten en betingelse utan 

sakrättsligt verkan.
75

 Visserligen saknas en ingående motivering till Lindskogs 

ställningstagande men det kanske kan antas att det just är frånvaron av giltiga 
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sakrättsliga argument för att återkallelsen skall vara skyddad som leder till hans 

slutsats. 

Jag har också sett denna uppfattning om återkallelserätten i lyftas fram i 

en examensuppsats vid Uppsala universitet.
76

 Författaren till uppsatsen stöder sig 

på att HD i NJA 2004 s 777 motiverar återkallelserätten med att en abandonering 

inte kan bli bindande ”för boet i förhållande till gäldenären”.
77

 Återkallelserätten 

skulle alltså bara gälla mellan dessa två parter. Som uppsatsförfattaren också 

framhåller är det dock högst oklart om HD verkligen avsåg att med det sagda 

uttala sig om tredjemanskonflikter.
78

 Möjligen är det att läsa in för mycket i 

skrivningen. 

Konsekvensen av slutsatsen att återkallelserätten inte står sig mot tredje 

man som gjort ett sakrättsligt giltigt förvärv är att den blir tämligen tandlös för 

konkursboet. Om det visar sig att egendomen har ett visst värde, och förvaltaren 

där med kan tänkas vilja återkalla abandoneringen, skulle det vara mycket enkelt 

för gäldenären att överlåta egendomen till tredje man.
79

 Å andra sidan kan 

självfallet framhållas att denna syn ligger i linje med tanken abandonering som 

förvaltningsåtgärd. Det skall kunna gå att abandonera egendom med verkan att 

gäldenären återfår sin förfoganderätt över egendomen. Att förvaltaren kan 

återkalla abandonering är redan problematiskt eftersom det ger förvaltaren en 

möjlighet att spekulera på konkursgäldenärens bekostnad. Om återkallelserätten 

skulle gälla mot tredje man gör sig detta argument gällande med än mer styrka.  

 

5.2.5 Förfogande har skett efter återkallelse 

Om konkursgäldenären har förfogat över egendomen efter det att förvaltaren 

utnyttjat boets återkallelserätt borde konkursboet ha rätt till egendomen eftersom 

det har yngst anspråk, enligt HB 1:5. Emellertid skulle tredje man kunna göra ett 

extinktivt godtrosförvärv enligt lagen om godtrosförvärv av lösöre 2 §. 

Situationen skulle kunna beskrivas som den omvända gentemot den i avsnitt 
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5.2.3. Det är nu tredje mans möjlighet till godtrosförvärv, och inte boets, som 

utreds. I förevarande fall krävs då att konkursgäldenären har kvar egendomen i 

sin besittning vid försäljningen och tredje man tar egendomen i sin besittning i 

god tro om att återkallelse har skett. Vidare skall konkursgäldenären varken varit 

ägare eller varit behörig att förfoga över egendomen.  

För det första vållar äganderätts- och behörighetsfrågan problem. Enligt 

propositionen till lagen om godtrosförvärv omfattas inte fall där säljaren är 

obehörig på grund av en lagstadgad inskränkning i dispositionsrätten såsom 

konkurs.
80

 Uttalandet torde sammanhänga med uppfattningen att en 

konkursgäldenär inte egentligen förlorar sin äganderätt till konkursbeslaget.
81

 Å 

andra sidan uttalas att reglerna i vissa fall skulle kunna tillämpas analogt.
82

 

Förarbetesuttalandet verkar ta sikte på det fallet att egendom som ingår i en 

konkurs inte kan godtrosförvärvas. I abandoneringsfallet har dock egendomen 

innan återkallelse blivit konkursfri. Att egendomen blir föremål för ett icke 

sakrättsligt skyddat anspråk på återkallelse efter att den först avskilts från 

konkursen kan enligt mig inte likställas med det undantag som görs i förarbetena. 

Därför anser jag att ett förfogande som görs av en konkursgäldenär efter att 

återkallelse skett men innan konkursboet har tagit egendomen i sin besittning kan 

falla under lagen. Har konkursboet både återkallat och tagit egendomen i sin 

besittning är vi däremot tillbaka i den situation som beskrivs i avsnitt 5.2.2. 

Nästa problem blir då om tredje man kan anses vara i god tro. En köpares 

goda tro skall enligt godtrosförvärvslagen 2 § st 2 bedömas utifrån sannolikheten 

att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och 

omständigheterna i övrigt inte borde ha föranlett misstanke om att överlåtaren 

saknade rätt att förfoga över egendomen. Köparens plikt att undersöka dessa 

omständigheter, kan tilläggas, har ansetts vara tämligen omfattande.
83

 Om tredje 

man köper egendom av en gäldenär i konkurs är konkursen i sig ett faktum som 

borde föranleda misstänksamhet. Köparen borde alltså rimligen höra 
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konkursförvaltaren innan köpet genomförs. Om köparen då får reda på att 

egendomen är återkallad försätts köparen i ond tro om gäldenärens behörighet. 

Slutsatsen blir därför att även om lagen om godtrosförvärv av lösöre kan omfatta 

fallet, är det svårt att säga att en köpare kan vara i god tro om 

konkursgäldenärens behörighet. Därmed borde möjligheten för tredje man att 

göra ett extinktivt godtrosförvärv vara närmast obefintlig.  

 

5.2.6  Återkallelserätten fungerar som nytt konkursbeslag 

Ett annat sätt att betrakta återkallelse är att se den som ett nytt konkursbeslag. 

Genom abandoneringsförklaringen upphävdes det ursprungliga konkursbeslaget 

över egendomen. Därmed räknades egendomen alltså inte längre till konkursboet 

enligt KL 3:3. Rådighetsinskränkningen som i och med konkursen gällde över 

den aktuella egendomen enligt KL 3:1 upphörde därmed och gäldenären återfick 

sin förfoganderätt. När konkursförvaltaren därefter under pågående konkurs vill 

återkalla abandoneringsförklaringen skulle detta kunna betraktas som att ett nytt 

konkursbeslag riktas mot den abandonerade egendomen. Detta vore en enkel 

lösning om egendomen finns kvar hos gäldenären och denne inte förfogat över 

egendomen på något sätt. Om tredje man köpt egendom från konkursgäldenären 

men inte fullbordat något sakrättsligt moment torde egendomen också tillfalla 

konkursboet med följden att köparen får en oprioriterad konkursfordran.  

Om tredje man däremot gjort ett sakrättsligt skyddat förvärv blir 

situationen däremot en annan.  

En fråga som kan ställas i sammanhanget är om tredje man behöver 

iaktta kravet på tradition för att skydda sitt förvärv av egendomen mot det nya 

konkursbeslaget. Svaret är inte alldeles givet.  Innebörden av kravet på tradition 

är egentligen att en köpare måste ta egendomen i sin besittning för att undkomma 

säljarens borgenärer.
84

 Om en utomstående besitter egendomen gäller i analogi 

med 31 § skuldebrevslagen att denne skall underrättas om överlåtelsen, så kallad 

denuntiation. Traditionskravets syfte har aldrig kommit till uttryck i modern 
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lagstiftning men anses allmänt vara att förhindra efterhandskonstruktioner och att 

motverka skenavtal som ingåtts för att undandra egendom ur konkurs.
85

 I praxis 

har en rad undantag gjorts från en strikt tillämpning av traditionskravet för att 

underlätta legitima transaktioner som annars skulle bli omöjliga. Transaktioner 

som inte till sin natur måste anses omfattas av traditionskravets syfte, som alltså 

inte genomförs bara för att undvika borgenärsanspråk, skall alltså kunna 

genomföras. Således har exempelvis traditionskravet lättats vid till exempel 

överlåtelse av andelar vid sambesittning
86

 eller vissa typer av överlåtelse mellan 

närstående
87

. I dylika fall har alltså intresset av att möjliggöra legitima 

transaktioner medfört frångång av traditionskravet. På senare år har dessutom 

många röster höjts för att helt avskaffa traditionskravet och låta sakrättsligt skydd 

inträda redan i och med köpeavtalet. Ett förslag om traditionsprincipens 

avskaffande har också nyligen lagts fram men ännu inte lett till lagstiftning.
88

 I 

avsaknad av omständigheter som borde föranleda frånsteg från traditionskravet 

och trots den allmänna opinionen, har HD dock upprätthållit principen.
89

 Att köp 

av abandonerad egendom skulle tillhöra kategorin av transaktioner som borde 

undantas traditionskravet är tveksamt. Det finns inte direkt någon praktisk 

omständighet som tyder på att tradition mellan konkursgäldenär och köpare 

skulle omöjliggöra ett sakrättsligt skyddat förvärv. Det förefaller inte orimligt att 

kräva att köparen hämtar egendomen hos konkursgäldenären, eller om den besitts 

av en utomstående denuntierar denne. Tvärtemot skulle kunna sägas att det finns 

en risk att en konkursgäldenär skulle vilja försöka undandra egendom när 

förvaltaren återkallar genom att förete antedaterade, eller helt falska, 

köpehandlingar. Diskussionen kring traditionskravet vid köp av abandonerad 

egendom skulle kunna utvecklas. Frågan lämnas dock för att ge plats åt den 

fortsatta framställningen.  

Förutsatt att tredje man gjort ett sakrättsligt skyddat förvärv av 

abandonerad egendom från konkursgäldenären, oavsett om det krävts tradition 
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eller ej, uppkommer frågan om återkallelserätten kan innebära att ett nytt 

konkursbeslag kan träffa egendomen. Om egendomen sålts och traderats innan 

återkallelse skett är det tvivelaktigt om den enligt KL 3:3 kan anses tillhöra 

konkursgäldenären. Om det sakrättsliga momentet emellertid fullbordats först 

efter att återkallelse skett borde dock ett nytt konkursbeslag kunna träffa 

egendomen. Sakrättsligt skydd har i doktrin ansetts kunna uppnås efter konkurs 

hos överlåtaren enligt KL 3:2. Regeln i KL 3:2 KL innebär ett undantag från 

gäldenärens rådighetsförbud i 3:1 KL som säger att en rättshandling mellan 

gäldenären och annan kan bli giltig om det sker senast en dag efter kungörandet 

av konkursbeslutet i Post- och Inrikes Tidningar om gäldenärens medkontrahent 

var i god tro om konkursen. I begreppet rättshandling får då inbegripas bara 

tradition och publiceringen i Post och inrikes tidningar får likställas med beslut 

om återkallelse. Förvärvaren skall också vara i god tro, i vårt fall om 

återkallelsen alltså det nya konkursbeslaget. Konkursboet har enligt KL 3:2 

visserligen rätt att begära återgång av traditionen men den rätten går förlorad om 

konkursboet inte begär det utan oskäligt uppehåll.
90

 I så fall kan alltså ett 

sakrättsligt skyddat köp ha skett trots att egendomen som överläts kom att 

omfattas av det nya konkursbeslaget genom återkallelsen.  

I så fall skulle reglerna om återvinning enligt 4 kap KL kunna tillämpas.
 
 

Abandonering synes inte ha beaktats vid utformandet av dessa regler och i den 

del rekvisiten inte stämmer för situationen skulle det bli fråga om en analog 

tolkning med hänsyn till reglernas syfte. Detta syfte sammanfaller naturligtvis i 

viss mån med konkurslagens allmänna syften och principer, som behandlats i 

avsnitt 2.1. Sammanfattningsvis skulle de kunna dock sägas ha som mål att 

skydda borgenärerna mot att konkursgäldenären på ett illojalt sätt gör tillgångar 

oåtkomliga för sina borgenärer, eller gynnar viss borgenär framför annan.
91

  

Det finns en rad särskilda återvinningsregler vilka tar sikte på flera olika 

specifika situationer som i sammanhanget inte är aktuella.  
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De två återvinningsreglerna med störst räckvidd är dels KL 4:10 om återvinning 

av betalning av skuld och dels KL 4:5, den så kallade subjektiva 

återvinningsregeln. 

Vad först avser regeln i KL 4:10 kan noteras att den tar sikte på just 

betalning av skuld. Kontantaffärer är därför normalt undantagna paragrafens 

tillämpningsområde.
92

 Situationen blir något märklig eftersom paragrafen är 

avsedd att träffa en betalning från gäldenären till en person som skulle blivit 

borgenär i den konkurs som nu redan pågår.  Om gäldenären sålt egendomen till 

någon som inte deltar i den pågående konkursen blir det svårt att tillämpa 

paragrafen. Om gäldenären däremot sålt den till en av konkursborgenärerna 

skulle KL 4:10 kunna tillämpas. Har gäldenären sålt egendomen till underpris 

kan det tänkas att det har skett som betalning för en skuld som borgenären hade 

på gäldenären. I så fall har också borgenären gynnats till nackdel för de andra 

och gäldenärens ekonomiska ställning har försämrats. På samma sätt skulle KL 

4:12 kunna tillämpas. Den paragrafen tar i stället för betalning av skuld sikte på 

försenat överlämnande av säkerhet men har i övrigt liknande rekvisit. Om 

egendom traderas till en konkursborgenär efter att den träffats av konkursen 

skulle det kunna ses som ett säkerställande för en gammal skuld.  

För både KL 4:10 och KL 4:12 gäller ett undantag för ordinära 

betalningar respektive säkerställanden. Ordinärt kan ett förfogande sägas vara om 

det inte objektivt sett har något gäldenärens insolvens att göra.
93

 Om syftet är att 

gynna någon av konkursborgenärerna är förfogandet icke-ordinärt.  

I KL 4:5 finns den subjektiva återvinningsregeln. Denna regel tar sikte 

på alla typer av rättshandlingar och har därmed störst räckvidd. Enligt denna 

regel skall en rättshandling gå åter om den på ett otillbörligt sätt gynnat en 

borgenär framför andra, om den inneburit att egendom undandragits 

borgenärerna eller om konkursgäldenärens skulder har ökat. Därtill skall 

gäldenären varit eller blivit insolvent genom förfarandet, ensamt eller i förening 
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med annan omständighet. Motparten skall vidare ha bort känna till gäldenärens 

insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig.  

Rättshandlingsrekvisitet är uppfyllt om konkursgäldenären överlåtit 

egendom till en tredje man. Likaså skulle försäljningen kunna innebära ett 

undandragande av egendom för konkursborgenärerna. Om försäljning till tredje 

man skett efter att gäldenären åstadkommit abandonering genom lämnande av 

vilseledande uppgifter kan rekvisitet vara uppfyllt. Att gäldenären vid 

försäljningen varit insolvent står också klart. Denne befinner sig uppenbarligen i 

konkurs. Att rättshandlingen inneburit en nackdel borde vidare vara lätt att 

fastställa. I synnerhet om konkursgäldenären sålt egendomen till underpris eller 

gett bort den i gåva för att undvika återkallelse. Om gäldenären fått fullgod 

betalning föreligger ingen nackdel. Då skulle möjligen återkallandet av 

abandoneringen ske genom att konkursbeslaget kommer att innefatta den influtna 

betalningen som substitut för egendomen.
94

 Otillbörlig borde transaktionen 

kunna sägas vara om försäljning skett till underpris, eller om det skett i syfte att 

just undanhålla borgenärerna egendom. Har gäldenären lämnat felaktiga 

uppgifter, varpå konkursförvaltarens beslut att abandonera i första hand bygger, 

borde detta också tala starkt för att transaktionen skall anses som otillbörlig. 

Avslutningsvis skall motparten, den tredje man som gäldenären sålt sin egendom 

till, ha varit i ond tro dels om insolvensen, dels om det förhållande som gjorde 

transaktionen otillbörlig. Om överlåtelsen sker till en konkursborgenär är det 

säkert lätt att fastställa. Sker överlåtelsen till någon annan kan det dock bli 

svårare. Det kan tänkas att den nye förvärvaren inte känner till det nya 

konkursbeslaget. 

Samtliga återvinningsbestämmelser har också en tidsmässig begränsning. 

Dessa utgår från fristdagen som definieras i KL 4:2 som den dag då ansökan om 

konkurs inkom till tingsrätten. I fallet med en återkallad abandonering torde det 

mest naturliga vara att betrakta fristdagen som den dag då förvaltaren beslutat om 
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 Detta är diskutabelt eftersom att den influtna betalningen utgör medel som inte var del av det 

ursprungliga konkursbeslaget. Huruvida återkallelsen kan omfatta helt ny egendom är oklart. Av 

begreppet återkallelse förstås ju att egendom åter dras in i konkurs, alltså efter att redan en gång ha varit 

del av konkursbeslaget. Denna fråga skall dock inte utvecklas närmre. 
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återkallelse. Detta sammanhänger med antagandet som gjorts ovan att 

abandoneringen skall ses som att konkursbeslaget över viss egendom upphör. 

När återkallelsen sker blir egendom ånyo indragen i konkurs och därmed börjar 

tidsfristen löpa. Vid återvinning enligt KL 4:5 är tidsfristen fem år efter 

fristdagen. En konkursförvaltare som återkallar sin abandonering har enligt detta 

resonemang därmed tämligen gott om tid.  

 

5.2.7 Sammanfattning 

Konflikten mellan konkursboet som har rätt att återkalla och en förvärvare som 

köpt abandonerad egendom är inte helt enkel att lösa. Avgörande i samtliga fall 

torde dock vara konkursboets besittningstagande av egendom som har återkallats 

eller skall återkallas. Utan besittningstagande riskerar konkursboet att förlora 

egendomen till en godtroende förvärvare. Möjligen kan konkursboets 

återkallelserätt, betraktad som en köpoption ändå stå sig mot tredje man om 

denne är i ond tro om återkallelsen. 

Huruvida återkallelse kan betraktas som ett nytt konkursbeslag är något 

osäkert. Om så är fallet skulle emellertid egendom, som tredje man gjort ett 

sakrättsligt skyddat förvärv till, kunna återvinnas. Återvinning förutsätter då 

naturligtvis att förutsättningarna härför uppfylls. 

 

5.3 Återkallelse och utmätning 

5.3.1 Utgångspunkter 

I denna del skall diskuteras vilken verkan återkallelserätten har när utmätning 

sker av den abandonerade egendomen. Diskussionen utgår från de slutsatser som 

dragits i avsnitt 5.2.4 och avsnitt 5.2.6, det vill säga att återkallelsen kan 

betraktas antingen som en slags köpoption eller som ett nytt konkursbeslag. 

Rubriksättningen skulle kunna följa dessa två antaganden men jag har istället valt 

att utgå från besittningsförhållandet för att rubrikerna till avsnitten skall 

korrespondera med rubriksättningen i kapitel 5. En särskild fråga i 

sammanhanget är om det skydd mot utmätning som finns i KL 3:9 gäller för 
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abandonerad egendom. Om detta anses gälla blir nästa fråga om det binder bara 

konkursborgenärer eller om det även binder nya borgenärer. 

 

5.3.2 Utmätning sker innan återkallelse 

Om utmätning sker innan boet har återkallat är det tydligt att egendomen helt och 

fullt tillhör gäldenären. Inget hinder mot utmätning borde således föreligga. Om 

boets återkallelse betraktas som nytt konkursbeslag har detta nämligen inte ännu 

och träffat egendomen. Skulle återkallelse ske därefter får utmätningsborgenären 

förmånsrätt i konkursen enligt 8 § förmånsrättslagen. 

Regeln i KL 3:8, om att förvaltaren kan besluta om att utmätning som 

skett innan konkurs kan uppskjutas eller gå åter, borde kunna förbises. Denna 

regel tar nämligen sikte på att förhindra att borgenärer som senare blir indragna i 

konkurs genom utmätning åsidosätter förmånsrättsordningen. Utmätning som 

begärs av en ny borgenär som gäldenären skaffat sig, som alltså inte är med i den 

ursprungliga konkursen, borde alltså inte hindras av nämnda regel. 

Om återkallelserätten betraktas som en köpoption borde denna inte ha 

skydd om konkursboet inte tagit egendomen i besittning enligt vad som sagts i 

avsnitt 5.2.4.  

  

5.3.3 Utmätning sker efter återkallelse men boet har ej besittning 

Om konkursboets återkallelse betraktas som ett nytt konkursbeslag torde 

utmätning som sker efter återkallelse inte kunna ske. Detta följer av KL 3:7 som 

säger att utmätning inte kan ske av egendom i konkursboet. Egendom i konkurs 

kan heller inte ingå i utmätningsunderlaget enligt UB 4 kap.  

Ses återkallelsen som en köpoption krävs återigen besittningstagande för 

att boet skall freda egendomen från utmätning. 

 

5.3.4 Utmätning sker efter återkallelse och boet har besittning 

Liksom i avsnitt 5.3.3 står klart att boet har rätt till egendomen, om återkallelsen 

betraktas som nytt konkursbeslag. Utmätning kan alltså inte ske. 
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Om boet har besittning av egendomen skulle dock dess återkallelse kunna vara 

skyddat även för det fall att återkallelsen likställs med en köpoption. Om boet 

återkallat samt fått egendomen i sin besittning torde utmätning inte kunna ske.  

 

5.3.5 Utmätningsförbuden i 3:7 KL och 3:9 KL 

I KL finns vissa regler som undantar egendom från utmätning. I KL 3:7 finns en 

regel som säger att egendom som hör till konkursen inte kan utmätas hos 

gäldenären för konkursfordran. I KL 3:9 finns en regel som säger att egendom 

som abandonerats i process inte kan utmätas för fordran som kan göras gällande i 

konkursen. Torkel Gregow har framfört åsikten att KL 3:7 motsatsvis kan tolkas 

som att inget hinder föreligger för utmätning av egendom som inte tillhör 

konkursen. Alltså skulle befintliga konkursborgenärer såväl som nya borgenärer 

kunna begära utmätning i egendomen.
 95

  Som Håstad påpekar skulle följden bli 

att bland andra oprioriterade borgenärer skulle kunna begära utmätning i den 

abandonerade egendomen vilket skulle innebära en rubbning av 

förmånsrättsordningen och strida mot konkursens syfte att förhindra kapplöpning 

mellan borgenärerna. Som Håstad framhåller har förvaltaren under 

skadeståndsansvar och i de allmänna borgenärernas intresse beslutat om 

abandonering. Därmed borde konkursborgenärerna vara bundna av förvaltarens 

beslut att abandonera och egendomen vara fredad från utmätning om den senare 

visar sig ha ett värde.
96

 En sådan regel, framhåller Håstad, finns redan i KL 3:9. 

Denna regel tar emellertid till sin lydelse sikte på egendom som avståtts under 

pågående process. Frågan är alltså om KL 3:9 kan anses innebära ett generellt 

förbud för konkursborgenärer att begära utmätning i abandonerad egendom.  

Före år 1975 fanns inget hinder mot att utmäta egendom som gäldenären 

vunnit i en process där förvaltaren avstått från att inträda. Motsvarigheten till 

dagens KL 3:9 fanns i 22 § i 1921 års KL som alltså saknade utmätningsförbud. 

Utmätning i egendom som abandonerats i process kom att godtas genom NJA 

1968 s 270. De ändringar som genomfördes i den äldre motsvarigheten till 
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dagens KL 3:9 syftade just till att ändra rättsläget som etablerats efter 1968 års 

fall. I propositionen till dessa ändringar anfördes att det skulle det strida mot 

konkursens syfte om utmätning godtogs i och med att förmånsordningen kunde 

rubbas. Vidare framhölls att abandoneringen skulle få mycket liten betydelse för 

konkursgäldenären om dennes konkursborgenärer fick tag på egendomen genom 

utmätning trots att den blivit konkursfri. Förbudet skulle gälla endast för 

borgenärer med fordran som kunde göras gällande i konkurs, nya borgenärer 

skulle inte träffas.
97

 Samma argument framfördes för övrigt också av minoriteten 

i 1968 års fall.
98

 

Dessa två skäl gör sig i allra högsta grad gällande även på abandonering 

som skett utom process, det vill säga som inte direkt träffas av ordalydelsen i KL 

3:9. Således torde det finnas goda skäl att utsträcka paragrafens 

tillämpningsområde till att gälla all abandonerad egendom. Det sagda gäller dock 

bara borgenärer som deltar i den pågående konkursen. Nya borgenärer som 

konkursgäldenären skaffar sig borde dock inte vara förhindrade att begära 

utmätning i egendomen. Att de fick komma åt egendomen skulle inte störa 

konkursens syfte och inte göra abandoneringen värdelös för konkursgäldenären. 

 

5.3.6 Sammanfattning 

Om återkallelsen betraktas som ett nytt konkursbeslag borde utmätning inte vara 

möjlig om utmätningen sker efter återkallelsen. Om återkallelsen istället ses som 

en köpoption är den troligen bara skyddad från utmätning om den finns i 

konkursboets besittning.  

Angående förbudet mot utmätning i KL 3:9 finns det goda skäl att hävda 

att regeln binder konkursborgenärerna även vid abandonering utom process. 

Samma skäl gör sig dock inte gällande för nya borgenärer som därmed borde 

kunna begära utmätning i egendom som abandonerats.  
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6 En framtida lagreglering  

6.1 Allmänt 

Avgörandet i 2004 års fall har gett upphov till en rad oklarheter, av vilka några 

varit föremål för diskussion i denna uppsats. Från flera håll har lyfts krav på att 

prejudikatet ersätts med klargörande lagstiftning. I debatten har ofta framhållits 

att flera andra länder, däribland ett antal näraliggande rättsordningar, har infört 

regler om abandonering.
99

 Härav kan nämnas den norska lagen om abandonering 

som ligger mycket nära den uppfattning om abandoneringsinstitutet som 

återfunnits i svensk doktrin. Mot bakgrund av den förvirring som 2004 års fall 

har skapat och de många oklarheter som fallet gett upphov till intogs i 2010 års 

insolvensutredning ett förslag om kodifiering av abandonering i SOU 2010:2. I 

det följande skall nämnda förslag redovisas. Därtill skall den norska lagen 

behandlas eftersom den ofta åberopats i debatten kring abandonering. I enlighet 

med uppsatsen syfte ligger fokus på abandoneringens verkan mot tredje man, 

alltså om någon form av återkallelse förekommer.   

 

6.2 SOU 2010:2 

I 2010 års betänkande ”Ett samlat insovlensförfarande” föreslogs en lagreglering 

av abandoneringsinstitutet. Regeln återfinns i förslaget i 3:3 st 3. Terminologin är 

något annorlunda än den nuvarande. Konkursbo och konkursförvaltare benämns 

insolvensbo respektive insolvensförvaltare. Abandonering heter i förslaget 

avstående. Där stadgas att om konkursförvaltaren meddelar att boet avstår från 

viss egendom som annars skulle ha räknats till boet, kan egendomen därefter inte 

tas i anspråk av konkursboet.
100

 Förslaget innebär att abandonering skall 

betraktas som en ensidig viljeförklaring riktad mot gäldenären, samt att boet är 

bundet av denna rättshandling såvida annat inte följer av allmänna avtalsrättsliga 

regler. I motiven till förslaget nämns som exempel svek eller bristande 

förutsättningar som grund för ogiltigförklarande av abandoneringen. Enligt 
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förklaringen bör höga krav på abandoneringsförklaringens tydlighet uppställas 

och förvaltaren bör höra särskilt berörda borgenärer innan abandonering sker.
101

 I 

förslaget återfinns ingen möjlighet till återkallelse av abandonering. Inte heller 

kommenteras de skäl som HD angav i NJA 2004 s 777. Istället konstateras helt 

kort att den föreslagna regeln bygger på en helt annan uppfattning än den HD 

hyste i nyssnämnda fall.
102

  

 

6.3 Norsk rätt 

Den norska regeln om abandonering återfinns i konkursloven 117b §. Där 

stadgas att konkursförvaltaren har rätt att upphäva konkursbeslaget över 

egendom som är utan ekonomisk betydelse för konkursboet. Förklaringen skall 

ske skriftligt, med angivande av tidpunkt för beslutet, efter att förvaltaren vid 

behov har hört rättighetshavare i egendomen. Konsekvensen av abandoneringen 

är att konkursgäldenären återfår rådigheten över egendomen och övertar risken 

för egendomen i fråga i och med abandoneringsbeslutet.   

I det norska förslaget finns också en slags återkallelserätt, i lagen kallad 

”omgjøring”. Denna möjlighet kan utnyttjas om konkursgäldenären har lämnat 

oriktiga uppgifter om egendomens värde, eller om olika typer av löpande 

kostnader förknippade med egendomen, och förvaltarens beslut att abandonera 

grundar sig på dessa felaktiga uppgifter. Förutom att det grundar rätt till 

återkallelse är det enligt norsk rätt ett eventuellt straffbart brott mot upplysnings 

och biståndsplikten. Återkallelserätten är dock begränsad. Om tredje man har 

förvärvat egendomen går återkallelserätten förlorad. Förvaltaren kan då 

emellertid ta i anspråk eventuellt överskott från gäldenärens försäljning. Avdrag 

sker då för täckande av rimliga utgifter som gäldenären haft.
103
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6.4 Slutsatser 

Den rätt till abandonering och fri återkallelse som HD införde genom NJA 2004 s 

777 har vållat många huvudbry. Skälet som HD anger till återkallelserätten har 

blivit kraftigt ifrågasatt och dess konsekvenser är mycket oklara. Utöver 

oklarheterna i tredjemanshänseende, vilka varit föremål för denna uppsats, har 

betydande osäkerhet uppstått kring frågor om vem som bär ansvar för 

förpliktelser kopplade till egendomen, exempelvis olika typer av miljöansvar. För 

att räta ut de många frågetecknen och undvika diverse ansträngda analogislut 

som nuvarande ordning tycks tvinga rättstillämpningen till, kanske det vore bäst 

om prejudikatet i NJA 2004 s 777 ersattes med lagstiftning.  

En rätt till återkallelse av abandonering saknas det i det svenska 

lagförslaget. Istället föreslår utredningen att avtalslagens ogiltighetsregler 

tillämpas. På så vis blir abandonering en åtgärd som binder boet och gäldenären. 

Detta måste ligga i båda parters intresse eftersom det undanröjer oklarheten som 

dagens återkallelserätt innebär. Förvaltaren kan inte heller använda 

återkallelserätten till att spekulera på gäldenärens bekostnad. Att förvaltaren kan 

yrka på ogiltighet enligt avtalslagen om konkursgäldenären genom svikligt 

förfarande eller motsvarande förmått förvaltaren att abandonera förefaller rimligt. 

 Den norska lagen har en återkallelserätt som går något längre än den 

som föreslås av den svenska insolvensutredningen. Enligt den norska lagen krävs 

inte att avtalsrättslig ogiltighet bevisas, med det svårigheter som däri ryms. 

Endast konstaterandet att abandonering skett på oriktiga uppgifter räcker. När 

tredje man förvärvar egendomen utsläcks dock rätten till återkallelse. Huruvida 

den norska lagen därutöver medger tillämpning av avtalsrättsliga 

ogiltighetsregler får vara osagt.  

En viss rätt till återkallelse anser jag vara rimlig. Möjligen är en objektiv 

regel, som i den norska lagen, önskvärd eftersom det innebär en bevislättnad för 

boet. Dock bör återkallelse bara kunna ske om gäldenärens oriktiga uppgifter 

föranlett abandonering. Annars bör abandonering vara bindande mellan boet och 

gäldenären.  
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Detta gynnar konkursgäldenären eftersom denne får klara besked, det gynnar en 

tredje man eftersom denne slipper oroa sig för återkallelse och det gynnar 

konkursförvaltaren som får ett begripligt abandoneringsinstitut att tillämpa.  
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7 Avslutande kommentarer 

Som påpekats på flera ställen i denna uppsats lämnade NJA 2004 s 777 många 

frågor obesvarade. De knapphändiga och motsägelsefulla domskälen har gjort 

rättsläget osäkert. Osäkerheten gäller inte bara de frågor som varit föremål för 

denna uppsats utan även flera andra. Många har varit starkt kritiska till HDs 

motivering i 2004 års fall och menat att prejudikatet snarast bör ersättas med 

lagstiftning eller ändras genom ny praxis. Efter att ha arbetat med några av de 

oklarheter som fallet gett upphov till kan jag inte annat än instämma.  

Förhoppningsvis kommer ny lagstiftning om abandonering. Det skulle 

lösa många av de onödiga problem som uppkommit efter NJA 2004 s 777.   
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