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Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige 

Vad avser praxis angående god advokatsed hänvisas till Advokatetik, En 
praxisgenomgång av Claes Peyron utgiven av Sveriges Advokatsamfund 
år 2010.  
 
REKON understryker det faktum att ett handlingssätt som är förenligt med 
denna promemorias uttalanden om god förvaltarsed alltid måste uppfylla 
även de krav som ställs av god advokatsed. Vidare erinras om att god 
förvaltarsed kan förändras genom lagstiftning, rättspraxis och REKONs 
revidering. 
 
 
FÖRVALTARENS HÖRANDE ENLIGT 7:1-7:3 
 
I 7:3 KL anges att innan rätten utser förvaltare eller fattar beslut om att flera 
förvaltare skall finnas skall tillsynsmyndigheten höras. Vad avser frågan om 
att utse flera förvaltare eller att dela förvaltningen mellan flera förvaltare tas 
sådant upp på begäran av tillsynsmyndigheten, förvaltare, en granskningsman 
eller en borgenär. Tillsynsmyndigheten och förvaltaren skall höras. 
 
Som huvudprincip gäller att endast en förvaltare skall utses. Endast i 
undantagsfall kan flera förvaltare utses. 
 
I praktiken kan flera förvaltare utses i följande två situationer;  
När konkursen är så omfattande att det redan från början står klart att det 
krävs att flera förvaltare utses. Detta är ovanligt. 
 
Den andra situationen då flera förvaltare kan utses kan vara då den utsedde 
förvaltaren under gång upptäcker en jävssituation. Vid sådant förhållande 
gäller som huvudprincip att förvaltaren egentligen skall avgå och ersättas av 
en ojävig förvaltare. Emellertid kan det med hänsyn till förhållandena i 
konkursen ibland kan vara olämpligt att entlediga den utsedde förvaltaren på 
grund av jäv. I en sådan situation kan det utses ytterligare en förvaltare att 
sköta förvaltningen i en del där den ursprungligen utsedde förvaltaren är 
jävig. Frågan blir om s k delad förvaltning. 
 
Den som utses till förvaltare skall alltid vara ojävig i sitt uppdrags 
fullgörande. 
 
Den som överväger att åta sig ett uppdrag att vara förvaltare har att pröva två 
saker; dels sin egen lämplighet för uppdraget, dels huruvida han är jävig. Det 
är inte avsett att en förvaltare kan vara jävig redan från början och att det 
samtidigt utses ytterligare en förvaltare att hantera de frågor där förstnämnde 
förvaltaren är jävig. I en sådan situation skall den som är jävig inte utses till 
förvaltare över huvud taget. 
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I praktiken ställer det sig på det sättet att det i allmänhet blir den utsedde 
förvaltaren som begär att ytterligare en förvaltare skall utses på grund av att 
den först utsedde förvaltaren upptäckt en jävsliknande situation. Det åligger 
förvaltaren enligt 7:1 KL att omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om 
omständigheter som kan medföra jäv för honom. Detta stadgande i 7:1 KL 
syftar även på den situationen att den tilltänkte förvaltaren ännu inte är utsedd 
men kan vara föreslagen av borgenär eller gäldenär eller tillfrågad av 
domstolen om vederbörande vill åta sig ett förvaltaruppdrag. Det är inte 
tillräckligt att efter det någon är utsedd till förvaltare anmäla till tillsynsmyn-
digheten att jäv föreligger när detta jäv redan var känt vid tidpunkten för 
utseendet av förvaltaren. 
 
Som tidigare anförts skall naturligtvis den utsedde förvaltaren även under 
förvaltningens gång omedelbart anmäla jäv som då uppdagas för att det skall 
bli möjligt att utse ytterligare en förvaltare att handlägga de frågor i vilket 
den först utsedde förvaltaren är jävig eller om jävet är för omfattande avgå 
som förvaltare. 
 
Hörandet med tillsynsmyndigheten kan ske formlöst per telefon men måste 
tydligt och klart avse dessa ifrågavarande situationer angående jäv varom 
stadgas i 7:1 och 7:3 KL. Det är dock alltid advokatens ansvar att pröva 
frågan om jäv. 
 
 ____________________________________ 
 
Konkurslagen, Palmér, Savin, 7:1-7:3 

 

 


