
Lagutskottets betänkande 

1978/79: 19 

med anledning av propositionen 1978/79: 105 med förslag till ändring 
i konkurslagen (1921: 225), m. m. jämte motioner 

Ärendet 

I propositionen 1978/79: 105 har regeringen (justitiedepartementet) -

efter hörande av lagrådet - föreslagit riksdagen att anta 

I. lag om ändring i konkurslagen ( 1921: 225), 

" lag om ändring i jordabalken. 
3. lag om ändring i lagen (1921: 244) om utmätningsed, 

4. lag om ändring i lagen (1956: 217) om vissa kreditinrättningars kon

kurs, 

5. lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs, 

6. lag om ändring i lagen (1971: 494) om exekutiv försäljning av fast 

egendom. 
7. lag om ändring i lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning av luftfar-

tyg m. m .. 
8. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429). 

Propositionens huvudsakliga innehåll redovisas på s. -77 och 78. 

Protokoll den 21 september 1978 och den 8 februari 1979 från förhand-

lingar i ärendet enligt 11 §lagen ( 1976: 580) om medbestämmande i arbetsli

vet mellan statens förhandlingsråd (arbetsgivarsidan) samt Centralorgani

sationen SACO/SR och TCO:s statstjänstemannasektion (arbetstagarsi

dan) har överlämnats till utskottet. 

l ärendet behandlar utskottet vidare dels de under allmänna motionsti

den 1978 väckta motionerna 1977/78: 528, 1977/78: 1004 och 1977/78: 1472, 

dels de under allmänna motionstiden 1979 väckta motionerna 1978/79: 246 

samt 1978/79: 1765. såvitt avser yrkandena 1 och 2. dels ock de med 

anledning av propositionen väckta motionerna 1978/79: 2207-2209. 

Motionsyrkandena redovisas på s. 74 och 75. 

En under allmänna motionstiden 1979 väckt motion, 1978/79: 1761 av 

Lennart Bladh m. fl. (s) om en översyn av konkurslagen, har av lagutskot

tet överlämnats till näringsutskottet med yttrande ( LU 1978/79: 3y). 

Över motionerna 1977/78: 528 och 1977/78: 1004 har remissyttranden 

inhämtats från riksskatteverket. Sveriges advokatsamfund, LO, TCO, 

SACO/SR och Föreningen Sveriges kronofogdar. Remissyttranden har 

vidare inhämtats från Svea hovrätt. Stockholms tingsrätt, länsstyrelsen i 

Östergötlands län. länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. kronofogde

myndigheterna i Stockholm och Malmö, SAF. Svenska bankföreningen 

och Sveriges ackordscentral över motionen 1977/78: 528 samt från länssty

relsen i Stockholms län. kronofogdemyndigheten i Göteborg och Sveriges 

hantverks- och industriorganisation över motionen 1977/78: 1004. Länssty

relsen i Östergötlands län har bifogat inhämtade yttranden från kronofog

demyndigheterna i Linköping, Motala och Norrköping. En sammanställ

ning av remissyttrandena har fogats som bilaRa 2 till betänkandet. 

I Riksda{(<'fl 1978/79. 8 .l'aml. Nr 19 
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Lagförslagen 

Förslag till 
Lag om ändring i konkurslagen (1921:225) 

Härigenom föreskrivs i fråga om konkurslagen ( 1921: 225) 
dels att 64. 65. 69. 72. 79, 87, 90, 112. 175-184. 197. 199, 205, 207. 214 

och 218 §§1 skall upphöra att gälla. 
dels att rubriken till 8 kap. skall utgå. 
dels att 13. 19. 25. 27, 40 b. 41-63. 66, 67. 70. 71, 76-78. 80-86 a, 88. 

89.91-96.98.99.102.103,107,108.111.113, 118. 120, 123.126-130, 132. 
137. 140. 144. 145 a. 140. 148. 149. 152. 185-191. 200. 202, 203. 206. 
209--211 rn:h 219 ~~ samt rubrikerna till 3. 4 och 9 kap. skall ha nedan an
givna lydelse. 

dels att i lagen skall införas tjugotre nya paragrafer. 14 a-14 c, 18 a, 
25 a. 50 a • .'ila. 88 ;1, 9Sa. 159. 185 a-185 h. 193. 208. 210 a. 210 h och 
211 a §§.av nedan angivna lydelse. 

N111·c1r11111/e lydel.1·1· Fiircs/age11 lydelse 

13 ~ 2 

Upptages borgenärs konkursansökan. skall konkursdomaren genast 
förelägga gäklenärcn att inkllmma med förklaring inom viss tid. högst en 
vecka. från det han fätt del av ansökningshandlingarna. Om det behövs för 
all giildenlircn skall fä skäligt radrum. kan dock tiden utstriickas till högst 
en manad. 

Är anli'dning diirtill . .fi/r Fire/iig
gande e11/igt.f{>1".1tc1 stycket ii1·e11 i11-
11chiil/11 att i;iildeniircn. fiir clct .f(i// 
att han medger an.1iikningcn. skall 
inkomma med 11pp/ysningar som 
iiro m· betydelse fiir frågan i 1·i//..e11 
.form kon/..11rse11 s/..111/ handliiggas. 

Ansökningshandlingarna och föreläggandet skola delges gäldeniiren. 
Delgivning enligt 12 ~ delgivningslagen t 1970: 428) fär ske endast om an
ledning förekommer att gäldenären avvikit eller eljest h~1ller sig undan. 
Delgivning enligt 15 *första stycket delgivningslagen färske även niir giil
denären vistas pä känd ort utom riket. om delgivning eljest ej kan ske här i 
riket och konkursdomaren med hänsyn till omständigheterna finner det 
ii.:ke skäligen böra krävas att delgivningen verkställcs utom riket. 

Om delgivning sker enligt 15 * delgivningslagen. skall konkursdomaren 
tillse. att giikkniirens egendom sättes under säker vård. Kostnaden diirför 
skall betalas av borgenären. 

' Senaste lydelse av 
79 ~ 1946: 809 

176 § 1977: 675 
183 * 1970: 848 
199 * 1975:244 
214 ~ 1942: 384. 
2 Senaste lydelse 1975: 244. 
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Ntll'<ira11de /.l'delse 

3 

Fiirc'.1'/age11 lydelse 

/./ a § 

Fiireligga .1·w1110/ika skäl .fi'ir hi
fitll till ko11k11r.1·a11siika11 och kan det 
skiilir<e11 hl'.fiira.1· att giilde11iirc11 1111-
da11drager ege11dom, .f<lr ko11kurs
domare11 eller riitten, om särskild 
anledni11g fi.irekommer. .fi'irordna 
om har.\'fad eller ski11gring.1:fi'irb11d 
på gäldeniire11.1· egc11do111 i <Jl'l'aktan 
på priil'l1ing m· ansiikningen. Diir-
1·id skall l'{Jd som enligt 15 kap. riit
tegångshalken gäller om harsfl/d 
och skingri11g.1ji"irbud iiga mot.1Ta
ra11de tilliimp11ing, om ej a11nat Fil
jer a1· denna lag. Konkursdomaren 
eller rätte11 får medgirn 1111dantag 
frå11 bel'iljad siikerhetscltgärd. 

14 b § 

Fiireligga sa11nolika skäl för hi
fall till konkur.rn11siikan och kan det 
skäligen hej{iras att gäldeniiren ge-
110111 att hegil'll sig från riket 1111-
da11drager sig skyldighet eller över
träder fiirbud som enligt denna lag 
gäller i konkurs . .filr konk11rsdoma
re11 eller rätte11, 11111 särskild a11led-
11i11g .fi'irekommer. fiirhjuda giilde-
11iiren att i m·rnkta11 på priirni11g a1· 
a11siikni11ge11 begirn sig frå11 riket. 
Meddelas sådant re.1·l'.fi'irb11d . .får i 
samhwul därmed eller se11arc giil
de11iire11 å/;igga.1 att liimna (frdn sig 
sitt 11as.1· till kro1u1fi1gdemy11dighN 
som ko11k11rsdomare11 eller riittc11 
hestii1111ner. Är rc'.l'<'.hirbud 11/>fl<'ll
hart otillriickligt . .fi/r giilde11iirrn 
hiikflls. 

Om gäldeniiren är juridisk pcr
.1on, iigcrfiirsta stycket tilliimpning 
c'ii'en på styrelseledamot, 1·erkstiil
lande direktiir och likvidator som 
m·gått eller entledigat.i· senare än 
ett år fiire dagen då konkursansö
kan kom in till konkursdomaren. 

Betri({t(mde siikerhetstltgiird som 
m·scs i denna paragr<~( äga be
stämmelsenw om re.1·l'.f'iirhud i 15 
kap. rättegångshalke11 motswmm
dt• tilliimpning, om t'.i annat fii/jer 
a1· de11na lag. Siikerhetsåtgiird kan 
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Nu1·aramle lydelse 

4 

Fiireslagen lydelse 

<'.i liinclrns 111" att 1111111 elll'r horgen 
stiilles. Ej lie/Il'/' kan hni(jad sii/..er
lietsiltgiird hii\'{/s a1· si/dan anled
ning. Kostnaden .fi'ir hiiktning skall 
heta/as a1· al/111ii11na medel. 

14 (' !$ 
Fnlga om he1·ilj11ndc 111· siiker

hetsåtgiird enligt 14 a eller 14 h !$ 
tages upp på hegiiran m· horgeniir. 
Innan konk11rsdomare11 c'llc'r riittc11 
meclde/ar heslut i frc/g1111. skall giil
deniiren heredas tilljl'il/e 1111 yttm 
sig. om det lii111plige11 kan s/..e. 
l\onk11rsdomare11 eller riitte11 .fi/r 
hc'illa fi'irlwndling .fi'ir fråga11s prii1·
ning. 

Beslut om resej'iirhud eller skyl
dighet f('ir giildeniiren all lii1111111 
ffrcin sig sitt pass skall delges giil
deniiren. 

18 (j § 3 

Meddelas hc'slut 0111 konkurs. 
skall konkursdomaren genast he
stii111111a. 0111 konkursen skall hand
liigga.1· i enlighet med 1·acl so111 i all-
111ii11he1 är fiire.1·kri1·c1 i .fi'clga 0111 

konkurs ella om den enligt I X5 !$ 

./i"irsta stycket skall lwndliigga.1· 
som mindre konkurs. Konk11rsdo-
11111ren skall dii1:jii111te hestiimma 
den eller de ort.1·tidningar i 1·ilka 
k1111gi.ire/ser 0111 ko11kur.1·en skola in
fi'iras. 

Konkursheslutet jii111te 1·ad kon
kursdomaren hestiimt enligt .f('irsta 
stycket k11ngiire.1· i Post- och lnrikC's 
7idni11gar och ortstidning. 

19 §4 

ll,J eddela.1· beslut 0111 /..011k11r.1· 
skall konkursdomaren genast utsiit
ta första borgeniirssammanträdet 
att hållas inför konkursdomaren ti
digast tre och senast fem veckor 
frfm dagen för konkursheslutel. 

Beslutas all /..onkurscn skall 
hamlliigga.1· i enlighet med 1·ad so111 
i al/miinhet iir fi'iresk1"il'e1 i .fi'tlga 
0111 kon/..11rs. skall konkursdomaren 
genast utsätta första borgenärssam
mantriidet all hällas inför konkurs-

3 Förutvarande 18 a §upphävd genom 1975: 244. 
4 Senaste lydelse 1977: 675. 
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N111·11m11de lydcl.1c 

Sammanträdet far dock hi'tllas sena
re iin som har sagts nu. om det är 
nödvändigt med hänsyn till kon
kursboets omfattning och heskaf
fenhet. Konkursdomaren skall 
även hestämma den tid, minst fyra 
och högst tio veckor från dagen för 
konkursheslutet. inom vilken be
vakning av fordran skall iiga rum. 
Hun s/.:.ull dii1jii111te he.1tii111ma den 
eller de ortstidningar i 1·il/.:.u /.:.1111gii
relsa om /.:.011/.:.11r.1e11 .1/.:.ola in.fi"iras. 

/\011/.:.11r.1hcslutet jiimte vad kon
kursdomaren hestämt enligt första 
stycket /.:.11ngiires i Post- och lnri
/.:.es Tidningar och ortstidninr,:. 

Giildenä.ren skall kallas til.I första 
borgeniirssammantriidet och därvid 
erinras om sin s/.:.yldighet enligt 92 * 
all vid sammanträdet avlägga ho
u11ptcct.ni11gsed. I fråga om delgiv
ning av kallelsen gäller vad som är 
föreskrivet om stämning i tviste
mfll. 

5 

Fiireslagen lydelse 

domaren tidigast tre och senast fem 
veckor frän dagen för konkursbe
slutet. Sammanträdet för dock hål
las senare än som har sagts nu. om 
det är nödvändigt med hänsyn till 
konkursboets omfattning och be
skaffenhet. Konkursdomaren skall 
även bestämma den tid. minst fyra 
och högst tio veckor från dagen för 
konkursbeslutet. inom vilken be
vakning av fordran skall äga rum. 

Vad konkursdomaren har be
stämt enligt första stycket s/.:.all in
tagas i /.:.ungiirel.1·1· som m·ses i 
18 a §andra stycket. 

Gäldenären skall kallas till första 
borgenärssammanträdet och därvid 
erinras om all han enligt 88 § ej.filr 
liimna ri/.:.et utan samtyc/.:.e a1· /.:.011-
kursdomaren innan houpptec/.:.
ningsed enligt 91 .~ al'ia1-1ts och all 
han är s/.:.yldig enligt 92 § all vid 
sammanträdet avlägga sådan ed. I 
fråga om delgivning av kallelsen 
gäller vad som är föreskrivet om 
stämning i tvistemål. 

25 §• 

Beslut om konkurs går i verkstäl
lighet utan hinder av att ändring i 
beslutt:t sökes. 

Beslut om konkurs går i verkstäl
lighet utan hinder av att ändring i 
beslutet sökes. Detsamma giiller 
beslut om filfmen för /.:.011/.:.11r.1·e11.1· 
handläggning. 

Vill annan än gäldenären klaga över att konkursansökan bifallits. räknas 
besvärstiden frän den dag då kungörelse om konkursbeslutet var införd i 
Post- och Inrikes Tidningar. 

' Senaste lydelse 1975: 244. 

25 a § 

Beslutar högre rätt 
I. att konkurs, beträffande l'ilken 

bestiimts att den skall handläggas i 
enlighet med 1·ad som i allmänhet 
iir fiireskrh·et i fråga om konkurs. i 
stället skall handläggas som mind
re konkurs, eller 
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N111·art11ule lydelse 

6 

Föreslagen lydelse 

2. att konkurs, betriW(111de 1·ilke11 
bestämts att den skall handläggas 
som mi11dre konkurs. i stiillct skall 
handliiggas i enlighet med rnd som 
i allmii11het iir föreskrii·et i fråga 
om konkurs. 

skall konkursdomaren genast lå
ta kung<)ra den hiigre rättens he
s/ut. 

Konkursdomaren skall i·idtagu 
de iltgiirder som iiroföreskrirnaför 
den handliigg11ing.1:fim11 som skall 
tilliimpas enligt de11 hiigri' riittens 
beslut. I fall som m·ses i för.Hu 
stycket 2 skola de tider. som enligt 
19 § första stycket skola räknas 
friln det beslutet om konkurs med
delades. i stället räknas ji·å11 dagen 
.for u((iirdandet m· kungörelsen. 
Vad konkursdomaren bestämma 
enligt 19 § .forsta stycket skall inta
gas i kungörelsen. 

27 §6 

Till konkursbo räknas. i den mån ej annat följer av 21 §.all egendom. 
som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller 
honom under konkursen och som är av beskaffenhet att kunna utmätas. 
Till konkursbo 'räknas även den egendom som kan tillföras boet genom 
ätervinning. 

Avlöning eller därmed vid utmätning jämställd arbetsinkomst som inne
stär vid konkursens början och arbetsinkomst som gäldenären därefter för
viirvar får dock beht1llas av honom, i den män den ej, sedan skalteavdrag 
skett enligt vad därom är föreskrivet, uppenbart överstiger vad som ätgär 
för hans och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhålls
skyldighet som i övrigt åvilar honom. Vad som sagts om avlöning äger 
motsvarande tilliimpning i fräga om periodiskt utgående vederlag för ut
nyttjande av rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annat sådant och 
beträffande belopp vilka utgå som pension eller livränta. Om rättigheten 
till pension eller livränta är av beskaffenhet att kunna utmätas. får dock 
konkursboet förfoga över den. 

Uiildeniiren är skyldig all underrätta förvaharen om inkomst som avses i 
andra stycket. Vill förvaltaren göra ansprt1k på inkomsten. skall han diirom 
underriitta arbetsgivare eller annan som skall utgiva förmhnen. Innan sli
dan underrättelse lämnats får fö1fallet belopp betalas ut till giildeniircn. 

Tvist huruvida någon del av in
kom~ten skall tillkomma konkurs
boet. prövas av riitte11 pä ansökan 
av förvaltaren. borgenär. giildenä-

" Senaste lydelse 1975: 244. 

Tvist huruvida någon del av in
komsten skall tillkomma konkurs
boet prövas av rillsy11s111.rndighete11 
på ansökan av förvaltaren. borge-
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ren eller 11nderhtdlsberii1tigad. 
K.011/..11r.1J11111C1re11 s/..111/ i11hii111/(I .1·11-

ra11d(· lll' riillens 11111h11d1.,11a11 och, 
om Firrnlwre11 t'.i iir .1ii/..a11d<'. a1· 
de1111e .1111111 s/..y11d.1w111 11/siilla tid 
och plat.1 Ji'ir rii1101.1 .1·a111111a11triicfr 
och 11111 de/111 1111dcrriilla giilde11ii
re11, Firrnltaffll 11ch ni11e11.1 0111-
hud.1·1111111 .1·a1111, om lwrge11iir elll'r 
11m/Nh1illshl'rii11igad iir .1ii/..1111ll1'. 
dc1111c. Niillen.1· beslut liinder till ef
terriillelse. iiven om talan föres diir
emot. Beslutet skall p[1 ansi.ikan 
iindras. nm senare upplysta um
stiindigheter eller iindrade fiirhfd
landen föranleder det. 

7 

Fiire.1fage11 lydelse 

niir. giilden~iren eller underhttllsbe
riilligad. Myndigheten .1/..C1// diin·id 
i11hii111ll1 y11ra11de11 i den t1ll(fi11111i11g 
.10111 hehii1'.1 .fi'ir priirni11ge11. My11-
dighete11.1 beslut Hinder till efterriit
telse. iiven llm talan föres diiremot. 
Beslutet skall pi1 ansi.ikan iindras. 
om senare upplysta omstiindighcter 
eller iindrade forhttllanden föranle
der det. 

:\Jot 1ill.1y11.1111r11di.i.:hctl'/1.1· he.1!111 
i iire11de .10111 11\'Sl'.\ i .f.jiirdc .11.fff..et 
.li'irde111·ars riitt heriire.1· m· hcsl111c1 
./('im 1ali111 ge110111 he.1Ti'ir. I Ji"i/g11 
0111 .wdw1 he.1T1'ir.11ala11 iiga h1•
.11ii111111d1't'/"l/C1 i 111.1ii/..11i11g.1l11ge11 
(/877:31 s. I! om /..f11g<111 ii1·er 111-

111ii111i11g (/\' l11'/ii11i11g 11/(1/,\"\'l//"(///(ll' 
tillii111p11i11g. 

40 b §7 

Atervinning pt1kallas av förvalta- Återvinning päkallas av förvalta-
ren genom viickande av talan vid ren genom viickande av talan vid 
allmiin domstol. genom anmiirk- allmiin domstol. genom anm~irk-

ning mot bevakning eller genom in- ning mot bevakning eller genom in-
viindning mol annat yrkande som viindning mot annat yrkande som 
framstiillcs mol konkursboet. Om framstiilles mot konkursboet. Om 
förvaltaren icke vill pt1kalla {1tervin
ning od1 ej heller ingär förlikning i 
saken. för borgeniir .10111 hc\'11/..at 

.f;1rdru11 i /..011/..11rsc11 pi1kalla titer
vinning genom viickande av talan 
vid allmiin domstol. l'ör [1tergfö1g 
av formtinsriill som vunnih genom 
utmätning eller genom betalnings
siikring iir siirskild åtgiird ej behöv
lig. 

förvaltaren icke vill pi1kalla f1tervin
ning och ej heller ingär förlikning i 
saken, får borgeniir påkalla i\tervin
ning genom viickande av talan vid 
allmän domstol. För fltergt111g av 
förmt111srii1t som vunnits genom ut
mätning eller genom betalningssäk
ring ~ir särskild åtgärd ej behövlig. 

Talan vid allmiin domstol v~icke~ inom el! år frän fristdagen. Dock fär ta
lan viickas inom tre mt111adcr fri"111 del all anledning diirtill blev känd för 
konkursboet. Har giildeniiren avhiint sig fast egendom eller ~ir frflga om 
filcrgf111g av h1idelning. kan talan även viickas inom tre månader frfln den 
dag dt1 lagfart ~i.iktes eller bodelningshandlingen ingavs till riitten. 

Borgeniir som fiir talan svarar för riittegt111gskostnaden men har räl! att fä 
ersiillning diirför av boet. i den mt111 kostnaden täckes av vad som kommit 
boet till godo genom riillegl1ngen. 

7 Senaste lyd~lse 1978: 892. 
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N111·ara11t!c lyJd.1·(' Fiires/agen /ytle/.1·1· 

~ kap. 
Fiifl'altning m· <'ge11d11111 som i11-

g1ir i ko11k11rs" 
Fiin·alt11i11g 01'11 1ill.1Y11 

41 * 
Giildt'niirs till konkurs al'triidda 

ho skall 0111hii11dcrh111·as av en eller 
.flcre förvaltare, som utses i den 
ort!11i11g 111'da11 .1t11Jga.1. Antalet 
förvaltart: bestiimmes av konkurs
domaren. Ej mf1 mer iin en förvalta
re finna~. diir ej konkursdomaren 
med hiinsyn till boets omfattning 
Ol'.h bt:skaffenhet anser,ti'irl'(l/t11i11g-
1'11 01111d,~ii11g/ige11 hiim tfe/11.1 ell<'r 
det t'/jl'.11 i siir.1/..i/1 .fitll \'ltrtl 111111tl
gii11g/igl'll 11ii1frii11tligl. {Il/ 11/l'/' ii11 
e11 .f('in·1tl111r<' 111.1cs. 

Di1 frt1ga iir om utseende av för
valtare t:nligt ./5 eller./8 .~. 111[1 kon
kursdomaren ej fatta beslut rörande 
antalet förvaltare innan borgenlirer
na erhi1llit tillfälle att yttra sig diir
om . 

44 *9 

Ko11k11rstfomare11 skall ock så 
.11wr1 .1kl' /..a11 1'.ficr tl1·1 he.1/11tl'I 0111 
Åo11/..11r.1· 1111't!t!ela1s .fi'irort/110 <'Il iir
/ig och Fir.1·11i11tlig 111a11 all i Åo11/..11r
.11•11 1·ar11 riil/1'11.1 11111h11d11111111 lll<'d 
dn1 h1'.fiigl'11lte1 .. 10111 i tle1111a lag 
. 1iigs. \'id h!'.(i11111i11gc11.11illsli11w1dc 
.1/..u// i11/..1111ga.1. all tlen.11111111111 ic/..l' 
t111fi'irtros tlllllllll ii11 tll'11. s11111 iig1'/' 
1:i 111i11Jre <'1:/iil'llcrlig i11.1i/.:1 i gii//a11-
de /ag .fi'ir hediima11dc m· tfc ,Ji-1/gor 
<Il' rii11.1/ig i11111•hiird. so1111111/..0111111a 
/it'i 0111/J11d.1·111111111e11.1 f1riil'l1i11g. ii11 
ock niidig er:forenhl't och .rnkkun
.\kllf' .fi'ir fyllande m· de 1l/iggandcn 
hetr1{t.fi111Jc tillsyn 1'il'er k1111k11rs11t
rctf11i11ge11 och argiirandc tll' fi'ir-

1·a/t11i11g.1fi·1lgor. so111 tillhiira he
.ti11111i11ge11. 

J>e11 .10111 iir a11.1tiilld 1·it! domstol 
111i1 <'.i .fi'irord11a.1 till rii/11'/l.1· 0111-
h11ds111a11. 

"Senaste lydelse 1975: 244. 
"Senaste lydelse 1975: 244. 

A:o11k11rsh11 skall .fi'inalta.1· av en 
eller .fll'rn förvaltare. Antalet för
valtare bcstiimmes av konkursdo
maren. Ej mt1 mer iin en förvaltare 
finnas. där ej konkursdomaren med 
hlinsyn till boets omfattning od1 be
skaffenhet anser dl't 1•1:fiirdcrligl all 

.fi'irl'lllt11i11ge11 ddas <'lll'r all den 
lw11tl/1i1.\' odelad a1·.flera .fi'i1Ta/tar1'. 

D:'I fråga lir om utseende av för
valtare enligt 46 eller ./7 ~. m;'i kon
kursdomaren ej fatta beslut rörande 
antalet förvaltare innan tillsy11.1-
111.rntlighete11 och borgenärerna er
hållit tillfälle att yttra sig därom. 

42 * 
Fiirrnltning a1· konkursbo skall 

stil 1111tl1'r tillsyn tll' 1illsy11.1·111.rndig
ltet. 

Regai11ge11 11tsl'I' 1"issa kro11t!fiig
dony11dighc1a att 1·w·a 1il/sy11s-
111y11digheter . 

Kru11ofi1gt!e111ymliglzct. som är 
1il/sy11s111y11dighe1. .fllr enligt he
stii111111clser s11111 rl'geri11ge11 11/l'd
delar förordna an111111 /.:ru1111j(1gde-
111y11dighl'1 all handliigga 1illsym
t1f1pgifi i k1111k11rs1'11. 

Fiir 1il/sy11e11 skall <'rsii1111i11g till 
sta/1'11 111gti 11r ko11k11rsho1·1 l'llligt 
hl'sl ii 111111d1·l'I· som rl'gai11gc11 
111cddelar. 



· 1u.11m,J,'1°.wq .111 .1·111111,1q /fll'/1· 

1111111.1· ,'J"ll!ll'f.1·1111.1,'J· //!I ,'il/!111111.1'.l::J 

·,'J"!!dlllll/ 11.llJ.\ ,J'f.J! .\',)// 

-11!/ tl/Jtf .1.11p 1110.11.1p ,'J'11!11111_111·1111J.1/ 

.Il_>,)" ll.·l.l/.J/1,),)
0

.IOl( .1,1//<) /l/)/f 11111 '.1·11,'J" 

-1/'•'/ I /l,J l/ll'f.\" lllJ/11.\",'l'll!ll'f l"ll /l.1 !) 

· ,U/JIJ!.'.1·.1.1.11.~/11.>.11! 11111?:-i 1111111.1·:i11!11 

-.y.1·1111.1<)
0 

1110 IJ/l.1,1.1·p111111111.1·,1[{ ·.1·,).I" 

-/Il /l,J/l/l/llll.l",'fllfll'f.1"ll/l.l,'i .I<!( ,J.llJIJ/!.I" 

-./,) l/,J.\IJ 1111y.1· '.\",J./llt'l',Jq /,Jfl 111() 

','J'!flfllll_J/ .111 /l/llf 1110 

'.Ul/.\',J.11.1( ll.J.ll_l/l,J,'J'.111q 1110.\' l/,)p ,\',),I' 

-/Il l/ll'f.\' ll/lll/.\",'l
0

ll!ll'fl"/llJ.l,'1° l/!.l ".l/Jll 

-,'J"ll.1 .\'/l,J.ll_l/l,J,'J
0

.IOl( l_ltf l/,J,'J'll!ll/fll.l.ll_IJ' 

11.'fll,\.J.).\!) ,1·111 IJ/ll/,Jfl ! .\"/l,\flill/J llltl.\" 

.J,J/,llf/1,1,'it~f,Jq ,1p p.Jlll /J/} /ll}l/l.\"811!11 

-'f.\'l/JU.'i /J/l/Ull.Jf?/ ll•UlllllllflS.Jll'fllO'f 

1/11.'f.\' .1/!U,Jt'i.Joq .tn LllU!?li,1q ljd 

* it 

,J.11,1p.11 11,1,1·11r1·,1.u_,_.1 

6 

-111111· J.lfl 11 1.1111 ·~ fip .1.111.1 W/1 l'f!/ll1t1( 

,J.lll//11.1.lt// .1•1!/~>.1/.lp .1·,1~·111 lpt> Pfll.'-1/ 

-ll/lllllll//.\".\".ll.lll,),')'.10q /1/.1".1<!/ ,_, //,J'fl" 

(.1 /l/l/l/.\",'J
0

ll!ll'f.l"l/IJ./,'J
0 

.I/I /Il.I .l/Jf/ 

'1111//•llll•l 11i.1p /1,1/JO/ ,1fil'f-'" '/llJ,J/ 

-.wu ll'f!/ ,1.1,lf/ .l,l/j<l p.11 '.1·,'J"1_1.1·.Ji1.1,'J'11.1 

-/)(/ 1//1//,Jfl ! 11111.\' '/Il.I flf.1 llf/(llf.1.1 

. /,J//J/flll.llllf ./,Jf/;1 

/l/)/l/\'<'l
0

ll!ll'f.l"ll/).l,'J' 111111/llJ .lf.~/ Jl/1/,1/ 

-di/11.1· .111 111.1 P!·' 11.>o 11.1ddopq.1·,1·11J.1 

-p.w/ .1.1 u;1 /l,)/l lllllll.\",'1°11! Il 'f.l"/l/)./ ,'J
0 

,1pp.J.\"/ll J,Jllllll/U 11/.\".llJ./ ! /l,lfl .It.~/ 

//l/l,l/t/d111· .\Il /Il.I /I!·' .l"IJ/l'fl.l.1,1q IJ/l./,J/ 

-.\"t_IH · Jll//,J/dd11.1· 11,1 ,1.1·111 '.\'I/Il.I 11111/ 

./,)/.\"(_I.I .1"11.'f/!·' ,,,JU/ '.1,1.11111,1,'J'.11111 .1p 

,1,)"1.1 11/1/ll.1",'ill!ll.'f.\"ll/l.l,'J" ,Jf.llJ.I .1<_1_-/ 

' 1111./,J /.l"f_I./ 

IJ/.\',Jf( ,Jp l!/l(Jl/.1,J J,J///Jflll.1111/ ./,l!J:J 

11111.I" ',Jp .1.l//'l IPfl .1.J!f;1.11_1p l/.W ','Jf1· 

11111.w:~r • 1 ,)(/t/opq 111.1·.11_11.1· 11.11_1,'l'/ll 

,, 1m 11y11.11m 111111 /J.1· .111<'1' 11 !·' p.11 ~/ .\'ll'f / !·' 

'.1,J.l/)//,J,'J'.111q l/,l'f/!·' 11111 '/l,Jfl /,)/1//111/.1 

llJ.1'.lf.'I" ! •• ,p111.1 .1·,J.1·1111 1111111.1·,1'11!11 

-y.1·1111.1,'J" l/!.l · 1111w1·,'J'll!ll'f.l"llll.l,'J' l/,J (I 

.111).l"tU lll/./,J.l/.JU,J,'J'.IOq ,Jflllll.111.1.llJ/I ,Jfl 

.111.1//.11/,1 /JI) ·1,1.1· .1y.1· 1111y.I' /,J/llt\ ·11,J./ 

-1111/0fl.\'.lll'f/lll.'f .111 .1"<111/11/1.1/.l",)C( /11/lllJ 

.1· 11,, 111111111.1-.'1'11!11y.1· 1111.1 !) · 11,,,'l· 11!111111.1 

-.11.~/ //'f/1.1./,1.H_I ./IJll,'J'l.1.1 .l'/)//.1,1.1/_ll/,),'i 

-.wq (' .1-.1·1_1.1· ,'1'111 1J1111,1p ! l·"l11,1,'J'11r111 

11.Jp p,1111 //Il 111.1111.1·,'J'll!ll'f.l'///)./,'l' 11fi1.1.1 

'11111.ll_lfl ,')'11111111.JJ.l'llllJ.1/ .11_1,'J' /l/,1f1 .111 

110,'1'1111 /11111.1/ 1/.1' 'PfllUJll/Jllllll/J.\'.l'.11_111 

-,1,'1°.ltllf 11/.1'.I<,~/" (I /lll.P./11/1,J,'J'.IO<( 11/ll'f.\' 

'11111.1 /,'1'11 P/ll,\,J.lllJ/ll.1.Uy' 1111/1,1\' 

§ 9t 

·11,1 

-,'l'llfll//llj)q 111/(lfJ.Jdi/11 .111.1/1,\ /,11/11/ 

-.Ud fl!I l/,l/I Nfl/111 //// '1111111111 IJ/lfl.U> 

-.u_1r 11.1.111111011.1·.111y1111y ,1,'l·,_, ·11 11(u.'( 

//,'i/1/ IP/111//1111'/llll(11111 .U_>(l/J I 1·i/tf n 
. ,)/11!11' .\'Il/Il/! 11/11/ 

-1111 llllp.111.11_1/ lf.W l/,11/l/lllll.\'fllll/11111 

11,'l'!f'•l// l/,J '\'/J. l!Ut/ J ,')'!/1.l'f.\' 1.1.1· .11111 '/}Il 

,Jll/ll/O'fll/J /l,J.1/111111/J.\'.lll'fllll'f (Id 
· 11,,,'J'111111111j' 

-.1q .1,Jflll.1//111 Il/I// l/llllllf '11.1.1111111111 

-.\'.11/'flltl.'f .11_1/il! ,,,, 1111pp.1· ,1811pli .,,,) 

-,J./l/ll/Ofl /•'l'llf.111 /IUf!/ /;1 '.\'//llfl.111.ll_lj' 

l/llll/.l'/1114111') //Il Il/Il.I' 'l/,Jfl ./// fl 

,J.11,,p.\/ ,11>1111.111.111N 

61 :6L/8L61 fl'l 



LU 1978/79: 19 

111w11riidc. ii rilkcl .fi"i1Tt1/111rc 1ill
.1ii111'.1, 1·11/ 111· gr11n.1k11i11g.1111iin iig11 
rttn1 l'.fia I-" 01·11n lir .111ulg111. 

42 *"' 
I .fi"iiga 0111 11tsee11dc a1· ko11k11rs

Fin·t1!111rc giillc. 1111 d1'n dll'f de. 111 
1·iIk11.fi"i1"1'11/1 n i11gl'/1 lll(/i'irt ru.1. sko/11 
ii . ..:11 .1lid11n in.1i/,1 nch crfi1rc11hc1. 
sn111 med hiin.1Y11 1il/ hoct.1 n111fi111-
ning och h1'.1/,1(/1i'nhc1 c1:fi1rdr11.1 .fi"ir 
.fi"irrnltnint:en.1 hehiirigt1 lw11d/111-
1't111dc. 

l\.t1n/,11r.1.fi'irl'lilt11rc 11111 1:i den 1·t1-
rt1. snm sti1r under .fi'ir111.1·111frrska11 
eller iir i knn/,11r.11i//s11/11d: 1'.i d1'n, 
sn111 iirJi.irklarad oriirdig 1111 rid11re 
nn(j11.1 i rikl'l.1 (iii11.11 dil'f e(je.11 111i 
gm11d m· honom t1diillld .1tr11fli){1-
Fi(id icke 111i1 111iirn t11!111iin h1:fi111-
ning: i:i dn1 . . 1<1111 gcnn111 111.1/11g. ril
hcl iinn11 icke 1·111111i1 /og11 kn(fi. lir 
d"illld 1il/ .1/n\lfil"1fi'i(id. 1·11ro111 sisl 
Fin11ii/c.1. c//a .1n111 iir 11n1frr .fiw11-
1idcn .11iilld .1;·;,. hroil. 1·i/ke1 kt111 
111c1(1i'irt1 .wd11n fli(/i'i(id: 1:i heller 
d1'n . .111111 h/ii·i1 11"i111d 01·iin/ig all 
.fi'irn 1111n1111.1 111lt1n in.fi'ir rii1111. 

Den ... um iir anst~illd vid d<Jmstnl 
1111i ej .fi'irordn11.1 till konk111'.1ji'irrnl-
111r1'. 

43 ~ 

Dit konkurs uppstått. skall kon
kursdomaren utan dröjsmål utse 
förvaltare att omhiindaharn boet 
till dess vid första borgenärssam
mantriidet förvaltare utsetts m:h. 
där annan utsetts. denne tilltriitt be
fattningen. 

45 * 
\'id första borgenärssammantrii

det 1·ii(i1· hor1!1'11iir1'/'llll fiirvaltare 
att i .111i//c/ Fir den enligt .:/3 ~ 11t
.11·dde Ji'in.,11!t1r1'11 0111hiindcrh1ll'll 
klinkursbuct. Har konkursdomaren 
el'ter vad i 5:! * iir stadgat förord
nat. all kllflkurshoets förvaltning 

'" Senast..: lyd..: Is..: 1970: 848. 

10 

Fiire1/t1gl'n /.1'</d11' 

44 * 
l\.011k11r.1.fi'i1Toltt1re .1·!-1111 lw den 

.1iirs/..ild11 i11.1i/,1 och 1'1)i1rl'l1h1·1 11J1n 

111111dragl'l kriircr. llll(j111t1 horgl'nii
rcnw.1· .fi'ir1rncnd1' st11111 ii1·1'n i "i1·
rig1 1·t1ra lii1111>fig .fi'ir 11/'f'drugcl. 

Den som iir anstiilld vid dlllll..,tlil 
.fi/r ej rnra .fi'i1T1i!1t1ri· . 

4.5 § 

Då konkurs uppstiltt. skall kon
kursdomaren utan dröjsmål. 1'.fia 
hiirwule a1· tillsv11s111rndigh1'/1'n, 
utse förvaltare att lw11dh11 .fi'i1Ta/1-
11i11gen m· boet till I.less vid första 
borgenärssammanträdet förvaltare 
utsetts och. uär annan utsetts. den
ne tillträtt befattningen. 

46 * 
Vid första horgen~irssammantrii

det s/..ull /..nnk11rsdo111aren. sedan 
han hiirt till.1)·11.1111y11digh1't1·11 och 
11ii1T11r1111ile horge11iirer. 111se för
valtare att i .fi11·1siit111i11gl'll h1111dha 

.fi"i1Ta/111i11ge11 111· konkursboet. Har 
konkursdomaren efter vad i 50 * iir 
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N111'l/ra11de lydelse 

skall vara delad. skall förvaltare 
1·ii(j11.1 särskilt för va1je del av för
valtningen. Stl.111111 horgeniiremas 
hesl111 giille den mening, \'lll"Olll 

hl1111d nt'in·ara1ulc horgeniirer de 
.forena sig. 1·ilkas .fimlri11g11r .1·t1111-

111a11rii/,.11mlc 111giira s1iirsta he/op-
11et, .1å .fi"<1111t dessa horgeniirer diir
jiimte utgiira minst en tret{jede/ m· 
de riiswnde. Kan beslut ptl st/dant 
siill <'.i 1/.1tadko111111as, giille den me
ning /..011/..11r.l'llo11wre11 hi1räder. 

Kon/..11rsdo11111ren skall tillse, att 
id,, l/(tgon. p<i 1·il/..en horgeniirer-
1111.1 \'(/I .fit!lit. iir ohehiirig all 1·arn 

./i'irrnllare jiimli/..1 42 .~ andra ella 
tre<(ie s1yc/..et ella i saknad m· sli
dan insi/..t och e1:fi1renhet. som <11"
ses i 42 ~ ,fi'ir.1·t<1 styc/..et. eller e(je.1·t 
ic/..e hi11111lig 1111 /111ndlta1·a Fi1Talt
ningcn. Diir .1·tldant .fi1ll .fi"ireligger. 
11/igge det /..on/..1tr.1do111are11 all 11t.1e 
annan .fi'irl'llltare i stiillet ,fi'ir den a1· 

horgcniirema l'lllde. 
Ko111111a ic/..e llligon horgcniir 

tillstiide.1. 1·11rde .fi'i1Taltare 1ill.rntt 
111· /..011/..11rsdo111are11. 

47 * 
Borgeniir, .10111 11t.1e11s till.f('in·al

lllre eller gran.1/..11i11g.1111an. 111<1 <'.i 
11ta11 giltigt .1/..iil 1111da11drnga sig 
ll{Jfld/'llgCt. 

48 * 
Finner konkursdomaren efter 

första borgeniirssammanträdet er
forderligt. att antalet förvaltare 
ökas. skola borgeniirerna av kon
kur~Jomaren kallas att sammantrii
Ja inför honom .fi'ir 1111 utse det an
tal förvaltare. som ytterligare er
fordras: och skall dfavid vad i 45 * 
iir stadgat äga motsvarande tillämp
ning. 

Riitte11.1 11111h11d.1·mw1. förvaltare. 
granskningsman eller borgenär iige 
hos konkursdomaren göra fram
stiillning om ökning av antalet för
valtare. 

11 

Fiireslagcn lydel.1c 

stadgat förordnat. att konkursboets 
förvaltning skall vara JelaJ. skall 
förvaltare 11tsc.1 siirskilt för va1je 
Jel av förvaltningen. 

47 * 
Finner konkursdomaren efter 

första borgenärssammantriidet er
fonlcrligt. att antalet förvaltare 
ökas. skola borgeni\rerna av kon
kursdomaren kallas att ~ammantrii
da inför honom. Vid .1w1111w11triidet 
s/..111/ /..onk11r.1donwre11 utse det an
tal förvaltare. som ytterligare er
fordras: och skall Jiirvid vaJ i 46 * 
iir staJgat iiga motsvarande tillämp
ning. 

Till.1r11.1111_rndighcte11, förvaltare. 
granskningsman eller borgeniir iige 
hos konkursJomaren göra fram
stiillning om ökning av antalet för
valtare. 
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49 * 
A vgar förvaltare efter första hor-

geniirssammantriidet eller m·gi/r 
gm11.1/..11i11g.11111111 . .fi'ir 1·i//..e11 .111pp

/n1111 i:f,!711111'.1. skall konkursdoma
ren kalla borgeniirerna att samman
t riida inför honom .fi'ir an 11/.l'l' ef
tertriidare till den avg:'ingne. m:h 
skllla diin id i ji-i1g11 0111 1·1i/ 111' .tiir-
1·1i/111rl' bestiimmclserna i -i5 *och i 
.fi·uga 0111 1·11/ 111· gr1111.1/..11i11g.1111w1 
h1'.lfii11111t1'/.11'/'llll i 46 ::i 0111 1·11/ 111' 

Sllf'f'/,·11111 Fir gr1111.1/..11i11g.1·1111111 iiga 
nhitsvarande tilliimrning. 

Vad stllunda iir stadgat giillc dock 
ej. diir tlerc förvaltare dia gr1111.1/,,-
11i11g.1111ii11 iiro och nt1gon av dem 
avg~1r samt konkursdomaren efter 
rii11c11.1· 0111h11d11111111.1· hörande fin
ner det ej \'ara nödigt. 111111nnw1 111-
. 1e.1 i den avgti.ngnes ställe. 

50 ~ 

Har förvaltare avgatt och skall 
eftertriidare tit honom utses. iige 
konkursdomaren. diir sa e1fordras. 
förordna om hefattningens urpriitt
htillande tills 11y11 rn/ iigI mm. 

Har fi.irvaltarc laga förfall eller iir 
han efter ty i 80 * trc1(ie styået 
stadgas försatt ur tjiinstgi:iring, mti 
konkursdomaren utse annan att un
der tiden fullgöra hans illiggandcn. 

52 * 
Där konkursdomaren finner del-

ning av konkurshoets förvaltning 
emellan flcrc förvaltare höra iiga 
rum, ankomme pn honom att diir
om förordna: och hestiimme kon
kursdomaren diirvid tillika. efter 
vilka grunder delningen skall ske. 
Rii11e11.1 11111h1ui.rn11111. förvaltare. 

12 

Fiire.1/11ge11 lydelse 

48 * 
Avgär förvaltare efter första bor

geniirssammanträdet. skall kon
kursdomaren kalla borgenärerna 
att sammantriida inför honom. Vid 
.11111111111111ri'ide1 .1·/..11// efterträdare till 
den avgtingne 111.1e.1. och skola där
vid hestiimmelscrna i 46 * äga 
motsvarande tillämpning. 

Vad sälunda iir stadgat giille dock 
ej. diir llere förvaltare äro m:h n~1-
gon av dem avgt1r samt konkursdo
maren efter 1il/sy11.1111_n1dighe1e11.1 
hörande finner det ej vara nödigt 
au 111se 1111n1111 i den avgtmgnes stäl
le . 

A 1·gi/r .fi'in·al!arl' sedan ,li-i1g11 
11111>/..ommit 11111 11\'.\/..ril'l1i11g m· /..1111-

/..11r.1e11 l'nligI 186 ::!. s/..111/ horge-
11iir.1.1·mw11a111riidl' .1·11111 111·.l'l's i 
.f('irs111 .1·1yc/..e1 l'.f 111.1iiltas, stl /iingc 
./i"iigan i'ir 1111der pr1fr11i11g. 

49 ~ 

Har förvaltare avgått c.fier .fi'irs/ll 
horgeniirs.1·a1111111111triidl'I och skall 
efterträdare åt honom utses. äge 
konkursdomaren. där så e1fordras. 
förordna om befattningens upprätt
hållande tills ny .f(irrn/111re 11/sctts 
enlig! -i8 ~. 

Har förvaltare laga förfall eller är 
han efter ty i 80 * andra stycket 
stadgas försatt ur tjänstgöring. mä. 
konkursdomaren utse annan att un
der tiden fullgöra hans åligganden. 

50 * 
Diir konkursdomaren finner del-

ning av konkurshocts förvaltning 
emellan flere förvaltare höra iiga 
rum. ankommc pä honom att cHir
om förordna: och hestiimme kon
kursdomaren därvid tillika. efter 
vilka grunder delningen skall ske. 
1i /ls_rn.1111y111/ighe1 e11, förvaltare. 
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N111'!ll"ande lydelse 

granskningsman eller borgeniir äge 
hos konkursdomaren göra fram
ställning om delning av förvaltning
en. 

Hava flere förvaltare förvaltning
en odelad. må de ej annorledes än 
samfällt avhända boet någon rättig
het eller vidtaga åtgärd, som kan 
för boet medföra någon förpliktel
se. 

Äro förvaltarne två och kunna de 
ej enas beträffande åtgärd eller be
slut. som enligt denna lag på dem 
ankommer. eller äro förvaltarne 
flere än två och föreligger ej flertal 
för viss mening, skall saken hän
skjutas till ombudsmannen, och 
gälle den mening han biträder. 

Då tlere förvaltare utsetts. skola 
de bland sig viilja en att i fall. som 
avses i denna lag, mottaga medde
landen eller handlingar. som skola 
tillställas förvaltaren. ävensom för
vara handlingar. som böra hållas 
tillgängliga. Om val. som nu sagts. 
skola konkursdomaren och 0111-

budsmannen underrättas. 

13 

granskningsman eller borgeniir iige 
hos konkursdomaren göra fram
ställning om delning av förvaltning
en. 

Hava flere förvaltare förvaltning
en odelad. må de ej annorledes lin 
samfällt avhiinda boet någon riittig
het eller vidtaga tttgiird. som kan 
för boet medföra någon förpliktel
se. 

Äro förvaltarne två och kunna de 
ej enas beträffande åtgärd eller be
slut. som enligt denna lag på dem 
ankommer. eller, fao förvaltarne 
tlere iin två och föreligger ej flertal 
för viss mening. skall saken hiin
skjutas till 1illsyn.rn1yndighe1en. 
och gälle den mening denna bitrii
der. 

Då tlere förvaltare utsetts. skola 
de bland sig välja en att i fall. som 
avses i denna lag. mottaga medde
landen eller handlingar. som skola 
tillstiillas förvaltaren, ävensom för
vara handlingar. som böra hållas 
tillgängliga. Om val, som nu sagts, 
skola konkursdomaren och rillsyns
myndigheren underrättas. 

50 {/ * 
Om konkursdomaren <Il' siirskil

da skii/ .finner det e1:fimlerligt . .filr 
han !!,fil'!' 1illsy11.1111ymligh<'l<'llS hii
rande uppdraga åt liimplig person 
1111 bitriida j('i1Taltaren med rtld 1·id 
konk11r.\/i'irl'liltningen eller all som 
./i'irlikningsman bitriida konk11rsdo-
111aren med 11tredning och .fiirlik
ning i t1·istlffllga som u11pko111111it 
gc110111 an111iirkning mot hel'ltkning 
dll'I' att .fi1/lgifra hilda dessa 11pp
g(fil'r. 

De11 som ,·ir anstiilld rid domstol 
.filr <'.i inneha llfif>drag som m·ses i 
.fi'irst11stydct. 

Niir uppdraget iir sl11(fi"irt. skall 
anmiilan genast giiras till konkurs
t!o111are11. Vid denna anmiilan skall 
.fi1ga.1· en rcdogiirelse .fi'ir det arbett' 
llfif>tlraget lll<'<~(iirt. 

Ko11k11r.1domaren skall äterkalla 
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51 * 
Fiir Firraltare s/,,al/ .f{'irordnamle 

11~/i"irda.1 <Il' /,,11n/,,11rsc/011111ren. 

53 * 
Förvaltaren 11ligge att med iaktta

gamlc av de i denna lag meddelade 
hestiimmelser besörja de ärenden, 
som röra horgeniirernas gemen
samma riitt och hiista. samt vidtaga 
alla i'ttgiirder. som främja en för
m~rnlig och snabb utredning av 
boet. 

14 

Fiireslagen /yJe/.1e 

111edde/111 uppdrag. niir anmiilan 
enligt tre1~je stycke! har inkom111it 
dia det i 111111at ./{i// .finns skiil till 
tl/l'/"f..al/ef.H'. 

Den som liar .fitllgjort uppdrag 
enligt clenna paragr<(/'iir heriiffigaJ 
till 1ir1·0Je a1· ko11k11rshoet. An·odet 
hestii111111e.1· a1· konk11rsdo111are11 l'.f: 
ter tillsy11smyndigheten.1· och .fi'ir
rnltarens hifrande. I fr<)ga 0111 ar
roJe iiw1 /12 ~ andra och tredje 
styckena sa111t 83 ~ 11101.1·1·arande 
I il/ii111p11 in g. 

51 * 
Förvaltaren äligge att med iaktta-

gande av de i denna lag meddelade 
bestämmelser besörja de ärenden. 
som röra borgenärernas gemen
samma riitt och bästa, samt vidtaga 
alla t1tgärder. som främja en för
månlig och snabb utredning av 
hoet. 

51 a ~ 

54 *'' 
Den enligt ./3 ~ utsedde förvalta-

ren skall si1 snart ske kan 1'.i mindrt' 
omhiindertaga giildenfö·ens ho med 
de böcker och andra handlingar, 
som röra boet. samt. 1.Hir giilden1i
ren ;ir eller under det senaste året 

I 1·iktigare frågor skall förl'lllta
ren hiira siirskilt heriirJa horgenii
rer. 0111 det <'.i.finns hinder häremot. 
Fiirrnltaren skall i si/dana frilgor 
ii1•en hiira giildeniiren. om det 
lii111pligen kan ske. 

52 * 
Om .fi'irl'lllwre11 .finner det 11iid-

1·ii11digt . .fi'ir han a11/iw .rn/../..1111nigt 
hitriicle .fi'ir i·is.1 .fi'irl'lllt11i11g.1titgiird. 

53 * 
Den enligt ./5 * utsedde förvalta

ren skall st1 snart ske kan omhän
dertaga giildeniirens ho med de 
böcker och andra handlingar. som 
riira boet. samt. diir giildeniiren iir 
eller under det senaste !1ret före 

fiire konkursansiikningen varit konkursansökningen varit hokfi.i-

11 Senaste lydelse 1975: 244. 
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hokföringsskyldig. i h1111s h1111dl'ls
hiic/..er {t Himpligt stiille göra an
teckning om dagen för omhiinderta
gandet. ii11 :ivcn fönfäta uppteck
ning av tillgt111gar och skulder i boet 
med uppgift å va1:ie borgenärs 
namn. honingsort och postadress. 
.11/ or·/.. t1 niimnda höckcr och hand
lingar l>iir sil h1:/inne.1 niidigt. 1111/ 

.fi'in·11/tur1·11 fiir hc1111>11tec/..ni11g.1:fi'ir
rii11nin.I;cn 11nli111 .111/../..11nnigt hitrii
de. I houppteckningen skola till
gf111garna upptagas till de viirden. 
som de efter noggrann uppskatt
ning prövas iiga. Vid bouppteck
ningsförriittningen skall giildcniiren 
vara tillstiides och under edsför
pliktclse rcdligcn uppgiva boet. 
Har av giildenären under edsför
pliktclse underskriven houppteck
ning förut ingivits till konkursdo
maren och finner förvaltaren den
samma tillförlitlig. vare uppriittan
dc av ny bouppteckning ej av nö
den. 

Då bouppteckning uppriittas av 
förvaltaren. skall ett exemplar diir
av tillstiillas konkursdomai·en inL1m 
en vecka från det heslutct om kon

. kurs meddelades. Möter i nf1got fall 
hinder hiirför. ftligge förvaltaren att 
inom nämnda tid tillstiilla konkurs
domaren förteckning {1 horgeniirer
na, upptagande varje borgeniirs 
namn. honingsort och postadress 
samt att diirefter sä snart ske kan 
inkomma med houppteckningen. 
Godkänner förvaltaren till konkurs
domaren förut ingiven bouppteck
ning. göre anmiilan diirnm inom tid. 
som nyss sagts. 

15 

Fiireslagen lydd.1e 

ringsskyldig. i 0111hiindertagc1 rii
/..!'n.1/..1111.111wrcri11/ t1 liimpligt stiille 
giira anteckning om dagen för om
hiindertagandet. Fiir\'illr11rl'n .1/..111/ 
iiven förriitta uppteckning av till
gb.ngar och skulder i hnet med upp
gift å va1je borgenfas namn. bo
ningsort och postadress .1111111 å 
niimnda böcker och handlingar. I 
houppteckningen skola tillgångarna 
upptagas till de viirden. som de ef
ter noggrann uppskattning prövas 
iiga. och hetriWi111de s/..11/denw 
1111gil'11.1. i 1·ad 111li11de111·.1e hin eller 
pension. Vid houppteckningsför
riittningen skall giildenären vara 
tillstädes och under edsförpliktelse 
redligcn uppgiva boet. Är giildcnii
re11 j11ridis/.. person 01'11 .fin1111s .fli·
ra stiil(li'irctriid11rc. giiller dcnn11 
skyldighl'I doc/.; icke ji'ir sådan 
stiil(f(:iretriid11re \'llr.1· niirrnro fiir-
1·a/111rcn 11nser .rn/..na h1•1yddsc .fi'ir 
ho11tredningc11. Har av giildeniiren 
under edsförpliktelse undcrskriven 
bouppteckning förut · ingivits till 
konkursdomaren och finner förval
taren densamma tillförlitlig. vare 
uppriittandc av ny bouppteckning 
ej av nöden. 

Då bouppteckning upprättas av 
förvaltaren. skall ett exemplar där
av tillstlillas konkursdomaren och 
tills_1·11.1·111y11dighetc11 inom en vecka 
från det beslutet om konkurs med
delades. Möter i nf1got fall hinder 
härför. åligge förvaltaren att inom 
nämnda tid tillställa konkursdoma
ren och tillsy11.rn1y11dighete11 för
teckning il horgenärerna. upptagan
de varje borgenärs namn. bonings
ort och postadress samt att därefter 
så snart ske kan inkomma med bo
uppteckningen. Godkänner förval
taren till konkursdomaren förut 
ingiven bouppteckning. göre anmä
lan därom inom tid. som nyss sagts. 

54 ~ 

Fiir\'11/taren .fiir. 0111 det hch(ii·s. 
pilk11//11 lw11driick11i11g in· krono-
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ji1g1fr111y11digh<'l1'11 .fi'ir 111/ k11111111 
omhändertaga dia 11111111rs .fil 1i/l
g1/ng ri/I giilde11iirn1.1 ho llli'd 
de b1)cker 1JCh andra /wl/(/lingar 
som riira boer. K ronoji1gd1'111n11/ig
he1en }lir hiirl'id r::e110111.1ii/..11 h11s. 
mm eller fi'irl'arinr::ssriille och, 0111 

ri/ltriide be/11'i1'.1· till 111ry111me som iir 
tills/111e1, ltlta iippnu lås eller bae
da sig rillrriide f)() 111111m siill. Kro-
111~f(1gdcm_rndiglrete11 får 1'ii·en i 1)1·

rigt a111·iinda t1·tl11g i den mån det 
be/11'ii'.1· .fi'ir det m·sedda ii11Ja1111//et 
och det kun w1.1·es b1ji1gat med 
hiinsyn till omstiindir::lretema. Vtlld 
mot person }lir dock brukus endast 
om kronoji1gdemy111/igheten möter 
111ot.1·tånd och i den mån det med 
lriinsy11 till ii11dam1llet med i11gri
pandet kan anses fiir.1·1·ar/igt. 

Ifråga om klar::un ii1·er kro111!{i1r::
demyndighets beslut eller tltgiird 
enligt .fårsta stycket äga bestäm
melserna i 11t.1·1)k11ingslagen 
(1877: J I .1·. I) om klar::an örer ut
miitninr:: i allmiinhet mot.1·1·arande 
til/iimpninr::. 

55 §12 

Förvaltaren skall 11111/er riill<'ll.\ 
0111b11d.11111111s i11.\l'l'l11fr si1 snart ske 
kan uppriltta skriftlig beriittelsc om 
boets tills1t1nd. si1 ock om orsaker
na till giildcniirens obesttmd. så vitt 
de kunnat utrönas. I heriittelsen 
~kall upptagas en översikt över till
giingar och giild av olika slag även
som siirskilt anmärkas. huruvida 
skiilig anledning förefinnes till anta
gande. all giildeniiren gjort sig skyl
dig till hr1J//.\/ig1.fi'irh<1/111mle mor si-
1w h1Jrge11iirer. Förefinnes anled
ning till antagande, som nyss sagts, 
skall grunden diirfiir angivas. Om 
giildeniiren iir eller under det senas
te i1ret före konkursansökningen 
varit hokföringsskyldig. varde i be
rii11elsen tillika anmiirkt. l'il/..11 111111-
ddshiic/..a h<111 /11i/li1 och h11m de 

12 Senaste lydelse 1975: 244. 

Förvaltaren skall så snart ske 
kan upprätta skriftlig berättelse om 
boets tillstand. så ock om orsaker
na till giildenärens obestånd. så vitt 
de kunnat utrönas. I berättelsen 
skall upplagas en översikt över till
gangar och giild av olika slag även
som särskilt anmärkas, h11rul'id11 
.fi'irlrtl//ande har .fi:ire/..ommit som 
kan .foran/eda tlten·inning rill kon
/..ursboet och huruvida skälig an
ledning förefinnes till antagande. 
att gäldenären gjort sig skyldig till 
gii/de11iirsbro11. Förcfinncs anled
ning till antagande. som nyss sagts, 
skall grunden därför angivas. Om 
gäldenären är eller under det senas
te året före konkursansökningen 
varit bokföringsskyldig. varde i be
rättelsen tillika anmärkt, i·ilket bok-
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h!ii-it Fird"; och skall i sådant fall 
vid heriittelsen fogas den av gälde
niiren senast uppgjorda balansriik
ningcn. Bt'riillel.H'n s/,.a/l 1111da.1Åri-
1·11s 111· .fi"in·a/taren. 

Avskrift av heriittelsen med den 
balansriikning. som mä vara diirvid 
fogad. skall av förvaltaren utan 
dröjsmM tillstiillas konkursdoma
ren iil'en.10111 h1/l/a.1 til/giinglig .fi'ir 
horgeniirer . .10111 1·ilja taga del tll' 

tlc11.11111111w; ocli iige varje borge
niir, som det begär, att mot a.1ii11-
11i11g ,t;'ir Åo.111111de11 .fi1 111".\År(fl 111· 

haii1tel.1e11 sig tillsiilJ(/. 

17 

Fi'iresla1<e11 lydelse 

.fiiri11gssy.1tc111 ha11 har 1il/ii11111at 
och h11r ho~fi'iringsskyltliglll'l<'ll har 
Jii/lgjorts; od1 skall i siHlant fall \id 
berättelsen fogas den av giildeniin.:n 
senast uppgjorda balansriikningcn. 

Avskrift av berättelsen med den 
balansräkning. som må vara därvid 
fogad. skall av förvaltaren utan 
dröjsmål tillställas konkursdoma
ren och tillsy11smy11tlighl'tcn samt 
varje borgenär. som det begär. 

Om fiin·aftaren .finner alt gi.ilde
niiren kan misstiinkas Fir giifde
niirsbrott. skall han omedelbart 1111-
derriit/a allmiin tlklt11<are därom 
och diin·itl angirn grunden .fi'ir 
mi.1·sta11kt't1. 

56 §13 

Är konkursen icke avslutad vid 
utgirngen av niist efter första borge
niirssammanträdet infallande j1111i 
eller dcce111ht'r mänad. skall förval
taren inom .fjorton dagar därefter 
till rii11c11.1 0111h11tl.1·11w11 avliimna 
beriittelse. vari alla de åtgiirder 
noggrant angivas. som vidtagits för 
förvaltningens bringande till slut: 
äliggande det förvaltaren att seder
mera under konkursens fortgi'lng 
ji'ir i·arje lwfrår inom.fjorton tlagtir 
från utgången därav avgiva sådan 
berättelse. Har. dh berättelse avgi
ves. mer iin ett nr förtlutit från det 
beslutet om konkurs meddelades, 
skall herättelsen tillika innehi1lla 
fullstiindig upplysning om orsaker
na till att konkursen icke avslutats. 

Beriittelsen skal/ m· umh11J.1·11u111-
ne11 1<ra11.1-kas och inom 11·tl 1·eckor 

./i"an mottagamll'I ingii-a.I' till Åo11-
Å11rstfo11111rt•11 jiimte de 1111miirl.-
11i11gar. till 1·il/,.a omh11tf.1·111111111en 
1111/ hm·a .ti111ni1 ji1g. 

13 Senaste lydelse 1975: 244. 

2 Riksdagen 1978/79. 8 sam/. Nr 19 

Är konkursen i1:ke avslutad vid 
utgången av näst efter första borge
närssammantr~idet infallande mars 
eller se111e111her månad, skall för
valtaren inom 11·å reckor därefter 
till 1i/f.1yn.1111y11tlighe1en avlämna 
berättelse. vari alla de åtgärder 
noggrant angivas. som vidtagits för 
förvaltningens bringande till slut: 
åliggande det förvaltaren att seder
mera under konkursens fortgång 
inom trå 1·eckor från utgången m· 
nirje mars och septemher månad 
avgiva srtdan herättelse .får det 
dess.fi_iri11na11 Ji_ir.fl11111a ltah·året. 
Har. då berättelse avgives, mer än 
ett år förflutit från det heslutet om 
konkurs meddelades. skall berättel
sen tillika innehålla fullständig upp
lysning om orsakerna till att kon
kursen icke avslutats. 

Fiin·altaren skall utan dri~ismål 
lii11111a konkursdomaren <ll'skr(fi m· 
haii 11else11 . 
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57 § 

Fiir\'illt11ren s/..111/ .fi'im ho/... l'llri 
hoc•/.\ in/..0111.\/('/' och /llg(/icr i r1en
ni1ig11r dag c:ficr dag 11111ec/..nas. 

\'11d s11l11nd11 iir s/ll(}g111 1111/ l'.i 
/ii!l(/11 till ins/..riin/..ning i den hol..Fi
ri11g.1.1/..ylc/ighl't, .10111 siirs/..ilt /..an 
1·11ra .fi'irl's/..ri1·l'n. 

Fii1Talt11rl'n skall, oa1·se11 rad 
som gäller i frtlga 0111 ho~fiiri11gs

.1-kyldighl't för giilcle11iiren. liipande 
hokfiira in- och utbetalningar. om 
l'.i med hänsyn till .1iir.1/..ilda .fi'irhtll
/a11den god redo1·i.rningssed på
kallar att hoMi'iringen sker ptl an
nat sii Il. 

Fi.irl'liltaren skall hel'l1ra riiken
skapsmatcrialet under minst tio år 
från 11tgilngcn a1· dl't kalenderår 
dli /..11n/..11r.\'l'n m·slutades. I ifr
rigt tilliimpa.1· 22 ~ ho~fi'iringslagen 
I 1976:125). 

Fiirsta stycket medfiir ej i11-
.1kriinkni11g i den hokfiirings.1kyldig
he1 som kan 1·ara siirskilt fiireskri-
1·en fiir att miij/iggiira kontroll ii1•er 
1·i.1.1· 1·erks11mhe1. 

BetriU/{mde skyhiighet all sc'i1ja 
fiir under/af( fiir deklarations- och 
uppg(ftsskyldighet och fiir /..ontmll 
därm· finna.i· siirskilda he.lliimmel
sl'r. 

58 §14 

Penningar. som inflyta under för
valtningen av konkursbo. skola. i 
den mim de id;c liro erforderliga till 
hest ridande av löpande utgifter. av 
förvaltaren inom en vecka frän det 
de influtit [i konkursboch riikning 
mot riinta insiillas i bank. som 11\· 

rii111•11.1 0111h11d.1·11111n god/..iinne.1. 
J i// h1·.11ridancl1· a1· liir111nde 111gifier 
111(1 t'.i fil('/' innehi1/las ii11 11\' 0111-
IJ/ltl.1·111111111c·n 111ec/gi1·c•.1. 

Penningar. som inflyta under för
valtningen av konkursbo, skola, i 
den m~tn de icke äro e1forderliga till 
bcstridande av löpande utgifter. av 
förvaltaren inom en vecka från det 
de influtit ti konkursboets riikning 
mol rlinta insällas i bank. 

Försummar förvaltaren att inom ovan föreskrivna tid inslilla influtna 
medel. vare han skyldig all t1 belopp. som obehörigen innehällits. erHigga 
riinta enligt 6 ~ räntelagen ( 1975: 635) frtm den dag insiittning bon ske. 

St1 llingc konkursen pi1g~1r, av
liimne förvaltaren inom e11 rcc/..a 
friln utgrmgen av mars. juni. sep
tember och december mt111ader var
je ilr till 11111/J/ld.rnw11111•11 riikning 
öv1.:r boets inkomster och utgifter i 

•·• Senaste lydelse 1975: 646. 

Sä fange konkursen pägtir. av
liimne förvaltaren inom /t'l.i 1·cc/..11r 
frt1n utgängen av mars. juni. sep
tember och december mänader var
je i1r till 1il/.1"_1·11.1111.rndighe1e11 riik
ning över boets inkomster och 111-
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penningar under det gimgna kvarta
let. Har under nf1gon del av kvarta
let penningar inncsti1tt i hank. skall 
vid ri\kningcn fogas av hanken till 
riktigheten hestyrkt uppgift ä de in
siittningar och uttagningar. som må 
hava under k van alet förekommit. 
RiiJ..11i11gom11skola111· omh11d.111111n
nc11 grc111sJ..11.1 ii1·cnsom hällas rill
giingliga .fi'ir horgeniirema och giil
deniire11. 

Ävcn t>fler konkursens avslutan
de skall förvaltaren hava boets me
del insatta i bank. till dess lyftning 
päkallas av diirtill herättigad borge
när. Förvaltaren skall underrätta 
J..11nJ..ursd11maren, i vilken bank 
medlen innestå. och inom en 1·ecka 
från utgången av varje kalenderår 
till riil/c11s 0111hud.1·111an för gransk
ning avgiva redovisning som i tred
je stycket sägs. När medel ej vidare 
finnas att lyfta. skall omhudsman-
11e11 göra anmälan därom hos kon
k11rsd1l!llilft'n. 

59 * 
Rii//('n.1 11mh11d.11111111 skall giira 

sig noga 1111derriiu11d om hoet.1 rill
.1·11/11d .1111111 1111dcr ko11kur.1·e11 lllillo 
1111ggrn1111 llf'f'sikr ii1·a .fi"irl'11lr11i11g-
1'11. Niir hd.11 han finner det Himp
ligt. iige lw11 1·1·rksriill11 i111·('/1/l'ri11g 
111· h11e1.1· kassa och övriga tillgtingar 
iin•nsom fordra redovisning av för
valtaren. 

Riille11s omh11d.1mw1 ävensom 
granskningsman skaU hava tillgång 
till höc_ker och andra handlingar. 
som röra boet: äge ock av förvalta
ren pt1 begäran erhålla upplysningar 
om hoct och dess förvaltning. 

19 
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gifter i penningar under det gångna 
kvartalet. Har under någon del av 
kvartalet penningar innestått i 
bank. skall vid räkningen fogas av 
banken till riktigheten bestyrkt 
uppgift å de insättningar och uttag
ningar. som må hava under kvarta
let förekommit. Förl'liltaren skall 
lämna a1·skr(ft ai· räkningen till 
k1111kursdomare11. 

Även efter konkursens avslutan
de skall förvaltaren hava boets 
medel insatta i bank. till dess lyft
ning päkallas av därtill berättigad 
borgenär. Förvaltaren skall under
rätta rillsrnsmy11digheren, i vilken 
bank medlen innestå, och inom t1·tl 
1·eckor från utgången av varje ka
lenderår till myndigheten för 
granskning avgiva redovisning som 
i tredje stycket sägs. När medel ej 
vidare finnas att lyfta, skall .fi'in·al
taren göra anmälan därom hos till
synsmyndigheten. 

59 § 
Tillsynsmyndigheten skall ö1·er-

1'llka att fiirl'llltningen hedrii·e.1· pc/ 
ett ändamålsenligt säl/ i ö1·erens
stiimmelse med denna lag och and
ra författningar. Därl'id skall siir
skilr tillses all m·1·eck/ingen m· kon
kursen icke fördriYes i onödan. När 
myndigheten finner det lämpligt, 
får den im·entera konkurshoet.1· 
kassa och övriga tillgångar samt 
fordra redovisning av förvaltaren. 
Om särskilda omständigheter för
anleda det, får myndigheten utse 
en eller flera re1·isorer för gransk
ning ai· hoets räkenskaper och för-
1·altningen i ifrrigt. 

60 § 

Tillsy11smy11dighete11 ävensom 
granskningsman skall hava tillgång 
till böcker och andra handlingar, 
som röra boet: äge ock av förvalta
ren pä begäran erhålla upplysningar 
om boet och dess förvaltning. 
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N111·11r1111cle lycll'l.11' 

A 1· rl'dol'i.rni11gslu111dli11g11r. som 
Ji'irrnltaren ingil'il till riit1e11.1· om
h11d.rnw11. iige horgeniir. sil ock 
giilde11iire11 laga del. 

Riit11'11s 0111h11Js111a11 och förval
tare vare skyldiga att meddela upp
lysningar om boet och dess förvalt
ning <'.i 111i11drl' Jli konkursdomaren 
c/1'/ hegiir ii11 iii·l'n p1i begäran m· 
horgeniir eller gäldenären. 

()() * 
Har giildeniir idkat rörelse. iige 

förvaltaren <'.fil'r gdlde11iirl'll.I' lrii
mnclc läta den rörelse. diir stidant 
enligt lag kan ske. fortsiittas för 
konkursboets räkning i den mån det 
iir 11iidriil/(/ig1 .f('ir <'Il ii11d11111t'ilse11-
lig lll/'l'd11i11g <Il' hoel: i11/rii1111t dock 
rii 11e11 .1· 0111 hu d1· 1111111.1· .1'<11111_\'l'h <' I i Il 
riirdl'l'/1.1· .fi11·t.l'ii11a111fr. Samma lag 
vare. där förvaltaren sedan rörel
sen nedlagts vill änyo öppna den
samma. \/iigrar 11111h11d111u11111e11 
si11 .111111/yc/..e eller yrkar 111/g1111 hor
geniir ella giild<'11iire11. all riirelse . 
. 1'()111 med 0111h11d.1·111111111e11.1· s11111ryc
/..<' .f(,rtgtlr, .l"/..all 11edliigga.I', s/..ola 
horgc11iiremu /..alla.I' till .1"11111111w1-
1riidc .fi'ir 1111 hc.1"/111a i iirl'ndl't. Ej 
mi1 rörelsen fortsiittas liingre tid än 
ett rir från första borgeniirssam
mantriidet. diir ej horge11iir1'/', l'il
f..a.I' .fi,rdringar "l'f'.t:<i 1ill 111i11.1"t ,li'l'a 
.fr111tl'dclar m· dl' i iire11de1.1· prii1·-
11i11g dclt11ga11clc horge11iiremas 
./iJl'llringar, diiro111 iiro ense sa1111 
dessa horgeniirer dii1:jii111tl' 11/giira 
111i11s1 1'11.f.7iirdedel in· de riistande. 

61 § 
Före första borgeniirssamman

trädet må ej fiirsä(ining al' egen
dom i hoet iiga mm 11tiil'<'r l'lld m· 
hestämmelsl'rna i 23, 24. 60 och 
73 §.9 kan fiiranlcdas. 

\/ad sålunda stadfjas iige dock ej 
tilliimp11i11g hetrcNfande lös egen
dom. som iir utsatt fiir.fårskiimning 

20 

Fiireslagen lydcl.l'e 

Tillsy11smy11digh<'fe11 och förval
tare vare skyldiga att på hegiiran 
meddela upplysningar om boet och 
dess förvaltning Till konkursdoma
ren. horgenär eller gäldenären. Till
sy11.1·111.1•11clighetl'll iir 1·idarc skyldig 
att pti hegiiran meddela sådana 
11pply.rni11gar till granskning.rnwn. 

o I * 
Har gäldenär idkat rörelse. iige 

förvaltaren lata den rörelse. där så
dant enligt lag kan ske. fortsättas 
för konkursboets räkning i den mån 
det hl'.finnes ii11damålsc11lig1. Sam
ma lag vare. där förvaltaren sedan 
rörelsen nedlagts vill ånyo öppna 
densamma. Ej mä rörelsen fortsät
tas liingre tid än ett år från första 
borgenärssarnmanträdel. där ej siir
skilcla .1/..iilfi'ireligga. 
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N 111·araml<' lydelse 

eller snar .förstörelse eller hastigt 
ji11lande i värde eller erfordrar allt 
för kostsam rård. Saknas medel till 
bestridande m· utgijier för boet, må 
ock under tid. som m·ses i första 
stycket, .försäljning m· annan lös 
egendom äga rum. dock ej utifrer 
l'ad för iindamålet prifras niidigt: 
och biir, om gäldenären därtill an
l'isar i·iss egendom, den egendom i 
främsta rummet lit tagas. sål'itt det 
lämpligen kan ske. 

Till .fi"irsiiljning. l'l/rolll i andra 
.1tyc/...et Ji"irmiiles, inhiimt<' fi'in·alta
ren samtyc/...e m· rii11e11.1· ombud1·-
111a11. som ock iige bestiimnw, 0111 
./i"irsii/jning<'ll skall ske cl auktion el
ler under hand. Innan omhud.11111111-
nen meddelar sitt beslut. s/...all han 
hiira giildeniiren. diir det liimp/igen 
/...an s/...e. 

21 

Fiireslagen /_\'lie/se 

62 §15 

t.}ier .fi"irsta horgeniirs.rnmman
triidet s/...111/ boets egendom säljas 
så snart s/...e kan. där ej annat föran
ledes av bestämmelserna i 60, 63, 
64 m:h 66 **· 70 * andra stycket, 
71 ~ femte stycket samt 149 * andra 
stycket. 

Boets egendom s/...all säljas så 
snart det liimpligen kan ske. där ej 
annat föranledes av bestiimmelscr
na i 6/, 63 och 66 **· 70 * andra 
stycket, 71 * femte stycket samt 
149 *andra stycket. 

63§ 
Har gäldenär i hovrätten anfört besvär över beslut. varigenom han för

satts i konkurs. ml'l ej mot hans bestridande försäljning av egendom i boet 
äga rum förrän hovrätten utll'ltit sig i anledning av besvären. 

15 Senaste lydelse 1955: 236. 

Utan hinder ai· .fårsta stycket får 
.fårsä!jning ai· egendom i boet iiga 
rum. om det föranledes m· bestäm
melserna i 23, 24. 61 och 73 §!$. 

Vidare får lös egendom säljas. om 
den är utsatt för förskämning eller 
snar fiirstörelse eller hastigt faller i 
1·ärde eller krä1·er allt fiir kostsam 
l'llrd. I den mån medel saknas till 
betalning m· utgijier fiir boet. jilr 
iii'en annan Ws egendom sii!jas. 
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66 §16 

I nkommcr giildcnären med ac
kordsförslag. må egendomen i boet 
ej siiljas 111w1 rii11e11s 0111h11d.1111w1.1 
samtycke, innan ackordsfrågan bli
vit avgjord. Vad som sagts nu utgör 
ej hinder mot försäljning. om sådan 
är förenlig med ackordsförslaget el
ler behövs för ändamål som angives 
i 171 ~-

Inkommer giildeniirt:n med ac
kordsförslag. mt1 egendomen i boet 
ej säljas. innan ackordsfragan blivit 
avgjord. Vad som -;agts nu utgör ej 
hinder mot försiiljning. om sftdan är 
förenlig med ackordsförslaget eller 
.f(jranlede.1· tff skiil som siigs i ()3 ~ 
andra stycket .första och andra 1111·
ningarna eller behövs för ändamt1l 
som angives i 171 § eller siirskilcla 
skiil annars .fijrelig!{a. 

67 §17 

Vad i 63. 64 och 66 ~~ iir stadgat 
0111 11ppsko1· med fi'irsiilj11i11g ar 
egc11clo111 i hoet 11/giirc ej hi11clerFir 
.1iida11 .fiir.1ii(i11i11g. som enligt 61 ~ 

111ci iiga n1111jii1111 ·ii I Fire .f('if.\ ta hor
ge11 ii rs sa 111111a 11 t riid el. 

P!tyrkar inteckningshavare eller 
annan borgeniir. som för sin ford
ran har förm[1nsriitt i viss egendom. 
att den egendom. vari förmtmsrät
ten giiller. skall säljas genom för
valtarens försorg. och har hans rätt 
till betalning ur egendomen efter 
bevakning i konkursen liimnats 
obestridd eller faststiillts genom 
dom. som äger laga kraft. mä an
q;md med försi.iljning iiga rum en
dast om rii111·11.1 0111/md.11111111 och 
förvaltaren anse detta nödvändigt 
för att förhindra att avsevärd för
lust vt1llas konkursboet eller ge
nomförandet av ackord viisentligt 
försvflras samt anstand ej iir obilligt 
mot borgeniiren. 

Pt1yrkar inteckningshavare eller 
annan borgeniir. som för sin ford
ran har förmans rätt i viss egendom. 
att den egendom. vari formänsr;it
tcn gäller. skall siiljas genom för
valtarens försorg. och har hans riitt 
till betalning ur egendomen efter 
bevakning i konkursen liimnah 
obestridd clkr faststiillts gennm 
dom. som iiger laga kraft. mä an
strmd med försiiljning liga rum en
dast om förvaltaren anser detta 
nödviindigt för att förhindra att av
sevärd förlust vållas konkursboet 
eller genomförandet av ackord vä
sentligt försvaras samt anstirnd ej 
är obilligt mot borgeniiren. 

70 §18 

Finnes i boet fast egendom. äge 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet begiira försäljning diirav i 
den ordning som gäller för utmätt 
stidan egendom. Egendomen må 
jiimviil säljas i annan ordning. så 
framt förvaltaren linner det för boet 
fördelaktigare och rii1te11.1 0111h11ds-

'6 Senaste lydelse 1970: 848. 
17 Senaste lydelse 1970: 848. 
'"Senaste fydelsc 1971: 1045. 

Finnes i boet fast egendom. iige 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet begära försäljning därav i 
den ordning som gäller fi.ir utmätt 
sädan egendom. Egendomen mä 
jämväl säljas i annan ordning. sa 
framt förvaltaren finner det för boet 
fördelaktigare. 



LU 1978/79: 19 

lllClll 1il/ji"ir.1ii(j11i11ge11 lii1111111r hifi1/I; 
1·iigrC1r han hifi1/I. hcgiirc Fi1Ta/1a
r<'11 ht1rgc11iirer11as s11111tyd.<'. Niir 
det lii11111/igc11 /,.w1 .1/,.1'. 1/,.1il/Fin·11'

tare11 i11'1ii111ta giildc11iire11.1 111c11i11g 
h,.triU/i//ldc .fi'irsiili11i11g1•11. 

Har auktion i1 fast egendom. som 
hör till boet. hfdlih i den ordning 
som giillcr fiir utmiitt si1dan egen
dom utan att fiirsiiljning kommit till 
sti1nd. mi1 förvaltaren underli1ta att 
vidtaga j ttcrligare t1tg~irder fiir 
egendomens fiir<iljning. Har auk
tion i nyssniimnda ordning ej iigt 
!'lim. men föreligger anledning till 
antag;1nde. att s:1dan auktillll ej 
kommer att leda till fiirsiiljning. iigc 
förvaltaren 1111·d .1111111,1·c/..e 111· t1111-
h11il.1·mw111e11 underlr1ta att föran
stalta om egendomens avyttrande. 
diir de borgeniirer snm i konkursen 
bevakat fordringar. vilka skola utga 
me<l siirskild förmi1nsriitl ur egen
domen. samtycka diirtill. 

23 

Fiir1•s/11g1•11 lydl'!sc 

liar auktion i1 fast egendom. som 
hi.ir till boet. htdlits i den ordning 
som giiller fi.ir utmiitt si1dan egen
dom utan alt försiiljning l\nmmit till 
ständ. mi1 förvaltaren undetfata att 
vidtaga ytterligare i1tgiirder för 
egendomens fiirsiiljning. Har aul\
tion i nyssniimnda ordning ej iigt 
rum. men föreligger anledning till 
antagande. att st1dan aul\tion ej 
kommet: [1tt led,;· till försiiljning. iige 
l'örvaltaren underläta att fiiranstalta 
om egendomens avyttrande. diir de 
borgenärer som i konkursen bcva-
1\at fordringar. vill\a skola utgä med 
särskild l'iirmänsriitt ur egendomen. 
samty..:ka diirtill. 

Varder auktion it boets fasta egendom utsatt att hhllas i den ordning som 
giiller för utmiill st1dan egendom. Migge det förvaltaren att före bevak
ningssammantriidet avliimna hchållning. som under konkursen av egendo
men uppkommit. lkhMlning som ej avlämnas före bevakningssammantrii
det skall. om egendomen siiljcs. avliimnas före tilltriidcsdagen och i annat 
fall innan slututdelning i konkursen sker. 

Förvaltaren skall Uven senast vid hcvakningssammantriidc för auktion 
pa fast egendom anmiila arvode. annan klistnad och i konkursen hcvakadc 
fordringar som böra beaktas vid egendomens försiiljning. Förvaltaren skall 
genom hrev undcrriitta borgeniir om anm;ilan som han gör på dennes viig
nar. 

71 §19 

\/il/ .fi'in·11'1are11 l'.fi('I' .fi'ir.1·t11 hor
gc11iirs.1w11ma111riide1 /1itt1 försiilj
ning av lös egendom. som icke sker 
genom fortstittande av gäldenärens 
rörelse. tiga rum lll//Wr/ede.1· iin ii 
auktion. hl'giire Sllllltyc/.:.c diirti/1111· 
riilll'll.I' 11111h11d.rnw11 ella, om '1t111 
i·iigrar, 111· h11rge11iirer1111. /11111111 
0111h11tl.1·m111111e11 meddd11r sill he
.1/111. s/..111/ han lliira gii/de11iire11, 
diir det liimpligl'll /.:.1111 s/,.e. 

19 Senaste lydelse 1975: 1251. 

Försiiljning av lös egendom. som 
icke sker genom fortsi:ittandc av 
gäldenärens rörelse, s/.:.111/ iiga rum 
på auktion eller i 1111111111 ordning c:( 

ll'r 1·al/.ti'in·altare11.fi1111a 1·11rn mest 
J('irdcla/..1ig1 .fi'ir hoel. 
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N111·11rallll1· lydelse Fiires/agen lydelse 

Lös egendom. vari borgcniir har rantriitt eller annan siirskild förmans
riitt. mä ej i ni1got fall utan hans samtycke säljas annorledes iin ti auktion. 
si1 fram\ hans riitt iir av försiiljningcn· beroende. 

Samtycke som avses iji'irsta och 
andra styckena fordras icke, när 
förvaltaren vill genom fondkom
missioniir siilja rt1 fondbörs noterat 
viirderarrer till giillande börsrris. 
Sa111tyc/..1• enligt andra styc/..et .fi1rd
ras 1'.i heller .f('ir försiiljning av lös 
egendom genom fortsiittande av 
giildeniin:ns rörelse. 

Samtycke som avses i andra 
stycket fordras icke. när förvalta
ren vill genom fondkommissioniir 
sälja rå fondbörs noterat värderar
per till gällande börspris eller niir 
,li-1/ga iir om försiiljning av lös egen
dom genom fortsättande av gälde
niirens rörelse. 

Skall rartyg. som ej iir infört i skeppsregistret eller i motsvarande ut
Hindska register. gods i fartyg eller gods i luftfartyg siiljas. iige förvaltaren. 
diir egendomen linnes inom riket. begiira försäljning i den ordning som gnl
lcr för utmiitt sädan egendom. 

Ar frf1ga om fiirsiiljning av registrerat skepp. av luftfartyg eller av inteck
nade r.::scrvdelar till luftfartyg och finnes egendomen inom riket. skall vad i 
70 ~ första och andra styåena siigs iiga motsvarande tilliimrning. 

Skall giildeniiren tillkommande riitt till andel i inteckning som belastar 
hans luftfortyg eller till s[tdant fartyg hörande reservdelar siiljas. !åte för
valtaren innan fiirsiiljning sker anskaffa siirskild inteckningshandling i1 det 
giildeniircn tillkommande beloppet. diir laga hinder diircmot icke möter. 
Skall fiirsiiljning ske av inteckningshandling. som innehaves av gäldeniiren 
och för vilken han iir personligen ansvarig. vare förvaltaren pliktig att. diir 
ej giildeniiren medgiver. att handlingen mf1 försiiljas med bibehällande av 
hans ansvarighet. förse handlingen med päskrift. varigenom giildeniiren 
rrikallas fr~tn ansvarighet. 

Bcstiimmelserna i 70 * sista stycket äga motsvarande tilliimpning. niir 
giildeniiren tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ord
ning som giiller för utmiitt sådan egendom. I sådant fall skall förvaltaren 
dessutnm. i den m~111 dt:t lir påkallat. i ärendet föra talan för borgcni\rcr 
-;om ha förm{rnsri\tt enligt 10 * förmånsriittslagen ( 1970: 979) samt genom 
bn:v underriitta borgcniir om yrkande som han framställer pä dennes viig
nar. 

76 §20 

Fin111·rFirrnltaren det i N .~.fi'ifl'

skrinw k1111g1.irdsnii11 icke 1·ara 
iignat att haC'tla k1111giird.1en niidig 
·~i/i'llllighct. a11/..0111111e 111/ honom 
all 1·idtaga t!C' yttaligare tltgiirda, 
so111 111i1 a11.11·s 1·1:fimlaliga. Skulle 
h1111 i 111/got ,lid/ a11.1c' tillf.\'ilest. all 
a11/..tio1101 k11ngiin·.1· i mindre ut
striickning ~in i 11iim11da paragri(/' 
stadga.1. hegiirc .111111t.l'l-kc diirtill tll' 

F1'in·1iltarC'11 .fi/r. niir egendom 
skall sii(jas flå a11kti1111 g1'110m hans 
.fi'ir.wrg. låt11 k1111giira auktionen i 
mindre utsträckning iin som ji'i(ia 
m· 7./ ~ ,li'irsta stycket. 0111 han an
.1er det til(l_\·l/1•s1. lnskrHnkning i 
fråga om kungörande a\· auktion å 
fast egendom. registrerat skepp. 
l11ftfartyg eller intecknade r.::serv
delar till luftfartyg må dock icke 

20 Senaste lydelse 1973: 1132 (jfr 1975: 918). 
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rlit1l'11s 0111/wd.11111111. lnskriinkning 
i fri1ga om kungörande av auktion<) 
fast egendom. registrerat skepp. 
i11ftfanyg eller intecknade resen -
dt .1r till luftfartyg m~1 dock icke 
iiga rum utan giildeniircns samtyc
ke: ej heller mä stidan inskriinkning 
ske betriiffande kungörande a\' 
auktion ti annan lös egendom. vari 
borgeniir har panlriill eller annan 
siirskild förmänsriitl. som avses i 
förmänsriittslagen ( I 970: 979 l. med 
mindre den borgeniir samtycker 
diirtill. 

25 

Fiirl'.1/11ge11 lrclcl.11· 

iiga rum utan giildcniirens samtyc
ke: ej heller mi1 si1dan inskriinkning 
ske betriitfandc k11ngtirande av 
auktil1n i1 ;innan lös cgcnJ,1111. \ari 
borgcniir har panlriitt eller annan 
siirskild form[1nsriitl. som avses i 
fiirm[insriitt slagen ( 1970: 9791. med 
mindre den borgeniir samtycker 
diirtill. 

77 ~21 

förvaltaren 1·11re 1>/il,.tig lift si1 
snart .1/..l' /..i111 vidtaga nödiga <'1tgiir
tkr för indrivning av utcstiicnde 
fordringar: doc/.. 111ii i cil'11 ord11i11g. 
.111111 i 64 !i iir stllciglld hc·trlWi1111/c 
llf>p.1/..01· 111ecl .fi'ir.1li(j11i11g 111· hol'/.1 
<'ge11clo111. he.1/11111.1 1111p.1/..111· 111ecl 
i11Jrirni11g 111· hoet.1· .fimiri11g11r. och 
.1/..t11!. 0111 .1iuill111 11f>f!s/..11r he.1/111it.1. 
l'lld i 65 !i .fi'ir diir 111·.11'/I .fiill .fi'ire
. 1/..1frl'.\ ligll /1111/.\l'llrlllllfr 1illii111p-
11i11g. K1111 .fimirn11 l'.i i11clri1·l/.1 11/l/11 
lift riilll'gi/11g ('/ler lllg.1ii/..11i11g eller 
111ii/ 11111 hl'ti1/J1i11g.1:fi.irl'higgll11clc' 
ll11hii11giggiirl'.1 eller .1/..i(il'cio111 flll
/..111/11.1. giille 1·11cl i 79 !i .fi1111e.1 .1tt1cl
g<1t. Anhiingiggi.\res ej riittegäng el
ler lagstikning eller m~1l om betal
ningsföreliiggande eller pi1kallas ej 
skiljedom och kommer ej heller för
likning till ständ pi1 siitt nedan siigs. 
mi1 fordringen föryttras säsom an
nan lös egendom. 

Förvaltaren .1/..11// si1 snart clc't 
lt'im1>/ig1'11 hllll .1/..e vidtaga ni.idiga 
iitgiirder för indrivning av utest[1en
de fordringar. Anhiingiggöres ej 
riillegiing eller lagsökning eller mfil 
om betalningsforeliiggande eller pi't
kallas ej skiljedom och kommer ej 
heller förlikning till sti1nd pi1 siitt 
nedan siigs. mi1 fordringen föryttras 
silsom annan lös egendom . 

78 ~22 

Har förlikningsanbud gjorts an
giiende osiiker eller tvistig tillgi1ng 
och .fi1111er .fi'in·11/t<1rl'11 fördelaktigt 
för konkursboet 11/t 1111h111fr1 1111t11-
ge.1 . . 1/..c1// hll11 i11hii111111 .111111tyc/..e 
cliirtill 111' horgl'11iiren1t1. 11iir till
g1'111gc•11 111giire.1· 111' .f(1.1·t egl'11cio111. 
och eljest 111' rii111·11.1 11111h11ll.11111111. 

21 Senaste lvdelse 1946: 809. 
22 Senaste 1},dclsc 1971: 498. 

Har förlikningsanbud gjorts an
g{1ende osiiker eller tvistig tillg[mg, 
_/()r.fi.irl'lllillrl'll 11111ugt1 l111h11Je1. 11111 

hu11 .fi1111l'r Jet fördelaktigt för kon
kursbot!!. Stiiller giilclo1iirc•11 siiker
hcl för vad som ~jmks genom .flir
li/..11i11gc·11. har han rlitt att sjlilv ut-
1\ira tvisten. 
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( iodl-ii1111cr dcllll<' tJ w1h11dc1, iigcr 
)iir\'tlll11rc11 hii11.1l-J111u ji-uga11 1ill 
ht1n . .:c11i1rcmc1. Xiir cli'! lc'i1111,/igc11 
/,,111 .1/q·, .11-ul/ Fi1T1i/1,1re11 i11hii1111u 
gltlclc11iirc111 111e11i11g i11111111 ,li'ir/i/,.-
11i11.<.: i11g,/.1 .. \lu1.1li11a sig giild1•11ii
ro1 ./iirlild1i11g<'ll och -..1;ilkr /1<111 sä
kerhet rnr \ad 'illm bjudes genom 
elen. lwr han r;in att s_jiih· utföra 
I\ isten. 

Vi.1<1r,li'i1"1"<1/t<1ri' 111011·i/j<1, o.1/,.ic/,.
/ighc1 dl<'f .f('ir.rn111111dse 1·id .fi1//gi'i
ru11dc1 c11· sill 11p11drag, 111ii riit-
1 < • ns c1111h11d.1·11w11, gra 11sk11i11g.1-
1111111. hc1rgn1iir eller giilde11iin·11 
hos l-c111k11rsdc111111n•11 giira <111111iila11 
0111 .fi'ir/i1/lla11clc1. 

( ;iirn .rndw1 w1111iilw1 eller Ji11-
111·r l-u11l-11rsdc111111/'l'll <'IJl'sl 1111led-
11i11g till 1111111ii1-/,.11i11g 11101 ji'il"l"11lta
rl'. li,_:c l-c111l-11r.1do111un·11 l'.fier 0111-

.11ii11cli.l.!iil'tcn1<1 1il/luillc1 ho110111 ull 
.liillgiiru .1i110 oliggo11dc11 eller .1/..i(iil 
hi>111•111.fi"1111 h<:fi11t11i11g1·11. 

l1111u11 J(i1'l'ctl111re 111u .1/,.i(ia.1 .fi'un 
hl'f i1Il11i11g1·11, in hii 111t1· /,.011 h l11'.1do-
11w n· 11. diir <'.i 1111111iilw1, .\cl/Il <•1·1111 

siig.1. g,ic1rt.1 111· c1fllh11d.1111w1111•11, 
.1·11r1111d,· Ji-1111 dc1111e. l:Jter första 
hurgen;ir..,,ammantr:id.:t m~t fiirval
tare ej entkdigas förriin horgen:i
rerna \'id ..,ammanthide. ...om av 
konkur..,domaren utly..,ts. erhttllit 
tillliille att inför honom yttra sig i 
;irendet. Konkursdomaren ;ige lik
\·;i!. om han tinner -.kiil dhrtill. i av
bidan pii horgeniirernas yttrande 
fiir'iiitta förvaltare ur tjiinstgi.iring: 
do..:k 111[1 det ej skt: innan y11ru11de 
./i"lill Ofl//)f{,/.\/}/(//l/li'/I, c/{jr .llidi/11/ 
.\hilll lll'gii·11.1' i11"0111111it till /,.011-
/..11rsclc>1/ltl/"i'/I. 

Finnes i boet egendom. vari siir
-.;kild form[1nsriitt iiger rum. skall. 

""Senaste lydelse 1967: 229. 

26 

Fiin•s/age11 /_l'lleise 

Fiin·illture s/,.,1/11'11 egen hegiiri/11 
1·111ln/ig11s u1· "-"11/,.11r.,do11111re11, 0111 
han 1·i.1ar s/._,·i/ till dl'I. Fii1"1"11/tari· 
.10111 .fi1111c.1 ide 1·11r11 himplig eller 
11\· <111111111 onul- hiir s/,,i/jus .fi-1111 
11/l/Jdrngct .1/,.all 111· l-011l-11r.1do111u
r1•11 e11tledigu.1 efil'r .fiw11.11lill11i11g 
</\' tiffsY!l.\lll."lllfighl'll'll, g/'ll/l.\/._
llillg.\'/llll/I, horgcniir dia giildc11ii
l'<'ll. 

Fii1Tti!t11rc nui <:i l'lltledig11.1 111u11 
(//( til/.\'Y/l,\lll_l'llc/ig/iel<'ll 1'1'/it//fit till
Ji'iile 1111 yt1ni .1ig. Efter för-;ta bur
geniirssammantriidet m:i förvaltarL' 
ej entledigas förriin borgeniirerna 
vid sammantr:ide. 'om av konkur-.;
domaren utly~ts. erhttllit tillf:.ille att 
inför honom yttra 'iig i iirendet. 
Konkursdomaren iige likvid, om 
han finner skiil diirtill. i avbidan p:t 
borgeniirernas yttrande fiirsiitta 
förvaltare ur tjiinstgliring: dock mä 
det ej ske innan till.1r11.1111_rndighc
te11 crhlilli1 til({i'i/lc ull _1·1trn sig. 

Finnes i boet egendom. vari siir
skild förmi1nsriitt iigcr rum. skall. 
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,'1/111·11r1111de lydelse 

si1 vitt Jet inverkar på Je borgenii
rers riitt. som icke i den egendom 
hava st1Jan formansriitt. av cgenJo
mens avkastning och köreskilling 
giildas kostnaden fiir egendomens 
varJ och försiiljning iivensom Jet 
arvode 1il/ rii//1'11.1 omlmt!.11111111 och 
_/;'in'tl/lare. som enligt \'lid i 82 och 
83 ** .11utlgll.1 skall utgi1 för cgemlo
men. 

27 

Fiire.1lage11 lydelse 

s~1 vitt Jet inverkar pt1 Je borgenii
rers riitt. som icke i Jen egendom 
hava slidan förmtmsriitt. ~iv egenJo
mens avkastning llCh köreskilling 
giildas kostnaden för egenJomens 
v!ml och försiiljning iivensom det 
arvoJe som enligt 50 a ~ .fr111/1' 

.11ydc1 .1w111 82 och 83 **skall utgn 
för egendomen. 

Di1 siirskild förm~msriitt iiger rum i boet tillhörig egendom. mi1 ej till fi.ir
fang for ni1gon. som iiger si1Jan förmimsriitt eller förm.-msriitt. som skall 
beaktas framför den siirskilda. av egendomens avka'1ning och kiireskilling 
giildas annan konkurskostnad iin ovan sagts: dock att. diir den siirskilJa 
fiirmi1nsriitten grundar sig p{1 företagsintcckning. av egendomen mt1 bestri
das jiimdl i.ivriga konkurskostnader. i den mim boet eljest ej liimnar till
gang diirtill. 

82 * 
Arvode till rii111·11s 0111h11d.1111t111 

och 1il/ förvaltare bestiimmes av 
riitten: iiro tlere förvaltare, skall för 
envar bestiimmas siirskilt arvode. 

Arvode till förvaltare bestämmes 
av riitten: iiro llcrc förvaltare. skall 
för envar bestämmas siirskilt arvo
de. 

Sadant arvode m[1 icke siittas till högre belopp iin som med avseende t1 
det arbete urpdragct kriivt. den omsorg och skicklighet. varmed det ut
förts. samt b1:lets omfattning mä anses utgöra skiilig ersiittning för uppdra
get. 

Ej mi1 arvode efter tid riiknas. 

Arvode till riil/1'11.1 0111h11cl.1111w1 
ii1·1·11.10111lll'l'l>tfr1il/ fiirvaltare skall 
bestiimmas till visst belopp i ett för 
allt. utan si1 iir att jiimlikt 8 I * m;'1 
anses erforderligt. att fiir egendom, 
som avses i sagda paragraf. beräk
nas siirskilt arvode. S~1dant siirskilt 
arvode mit kunna bestämmas innan 
arvodesfri1gan i övrigt avgöres. 

Arvode till förvaltare skall be
stiimmas till visst belopp i ett för 
allt. utan si1 iir att jiimlikt 8 I * mi1 
anses erforderligt. att för egendom. 
som avses i sagda paragraf. beriik
nas siirskilt arvode. Sådant siirskilt 
arvode mft kunna bestämmas innan 
arvodesfri'tgan i övrigt avgöres. 

Vid bcstiimmandct av särskilt arvode. som ovan siigs. skall vad i 82 ~ 
stadgas om de grunder. efter vilka arvode skall beriiknas. iiga motsvarande 
tilliimpning. 

84 * 
Arvode till riit1e11.1· omhudsnwn 

och till förvaltare bestiimmes efter 
diirom hos konkursdomaren gjord 
framstiillning frän den till arvode 

Arvode till förvaltare bestiimmes 
efter därom hos konkursdomaren 
gjord framställning fr~m den till ar
vode berättigade: och bör, diir det 
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N111·llr1111d<' /_1·dl'l.1e 

beriilligade: och bör. diir det liimp
ligen kan ske. arvode pr1 en giing 
bestiimmas for samtliga diirtill he
riittigadc. Framstlillning. som nyss 
sagts. skall angiva det belopp. som 
i arvode fordras. och. diir best1im
mande av siirskilt arvode för viss 
egendom kan ifragakomma. jiimviil 
det belopp. som i sädant avseende 
iiskas. Vid framstiillningen skall fo
gas ej mindre redogörelse fiir Jet 
arbete uppdraget medfört lin liven 
specificerad riikning. utvisande det 

fordrade beloppets fördelning pi1 de 
olika förvaltnings{ttgiirderna. Har 
förvaltare .f("ir 1·i.1.1 Firrlllt11i11g.l'llt
giird . . 11/so111 Firriittllnd<' m· ho111>p
f<'c/..11i11g, 111_(i"in111dc lll' r1.ill<'gi°111g. 
lii1//1111d<' 111· 1111/..tion eller dy/i/,.t. an
litat w111t111 och har gottgörelse där
för tillgodoförts dmnc eller har er
siittning för utgifter tillgodoforts 
riittl'/1.1 11mh11d.111w11 eller fiirvalta
re. skall si1dant angivas i redogörel
sen. 

28 

Fii1'<'.1 lllg1·11 lydcl.11· 

liimpligen kan ske. arvode pä en 
gäng bestiimmas för samtliga diirtill 
beriilligade. Framstiillning. som 
nyss sagts. skalh111giva det belopp. 
som i arvode fordras. och. diir be
stiimmande av siirskilt arvode för 
viss egendom kan ifri1gakllll1Irn1. 
jiimviil det bcll1pp. som i sitdant av
seende iiskas. Vid framstiillningen 
skall fogas ej mindre redogörelse 
för det arbete uppdraget medfört iin 
liven specificerad riikning. utvisan
de det fordrade beloppets fördel
ning pii de olika fiirvaltningsi1tgiir
derna. Har förvaltare anlitat hitrii
d<' .10111 111·s1·.1 i 52 ~ och har g1lltgö
rclse diirför tillgodofiirts hitriidct 
eller har crsiittning för 11tgifter till
godoförts fiirvaltare. skall sådant 
angivas i redogörelsen. 

Kan fri1ga uppkomma llm bestiimmande av siirskilt arvode för viss egen
dom. äligge fiirvaltaren all tillhandahitlla konkursdomaren förteckning 
över kiinda riittsiigare. som hava siirskild fiirmi111srii1t i egendomen. 

85 *24 

IX1 framstiillnini,? Pm bestiimmandc av arvode inkommit. utsiille kon
kursdomaren dag for iirendets hamlliiggning vid riitten. Avser1'ramstiill
ning allenast bestlimmande av slirskilt arvode för viss egendom. iige dock 
konkursdomaren pröva. huruvida skiil all företaga fragan diirom innan ar
vode i övrigt bestiimmes mr1 anses föreligga. 

Sedan dag för iircndets handliigg
ning vid rlillen blivit utsatt. skall 
konk11rsdomaren g<'llt1111 /,.1111giird
.1c. .10111111i11.11 ti11 dllgllr före den ut
satta dagen in.fi"irc·s 1·11 g1/11g i P11.1t
ocli Inri/,.c.1 7 id11i11g11r och dl'll dia 
de 11rt.1tid11i11gllr . .10111 hl'.1tii111t.1 Jiir 
11ffr111/iggiir1111de 111· /,.1111giird1cr 
11111 htll/hllr11'/I, 11(/i"irdll /,.111/c/.H' <i 
1·edl'rhiiru11dc riitl.1iig111"<' 11tt 1·id 
rii11e11 111_/i"irn si11 111/1111: odr s/..llll 
diiriiimtc .1iir.1/,.i/d /,.11/ld1c 1111·dd<'-

24 Senaste lydelse 1977: 67~. 

Sedan dag för iirendets handliigg
ning vid riitten hlivit utsatt. skall 
klll1kursdomaren i god tid före den 
utsatta dagen till horgeniir. .10111 
hos /..011/..11r.\'l/011111r<'ll IJl'giirt llff h/i 
1md1'1'riill<lll . .111111t till den. för vil
ken arvode skall hestiimmas. och 
giildcniiren .1ii11da 1111dl'l"rii11d.1<' 0111 
tid och [>luts .fi'ir hll11d/iigg11i11g1'11 
1·id riiff<'ll. U11dl'l"riiffd1e skall in
nehftlla 11_npg(fi om belopp. som i 
arvode fordras. I fall. som omför-
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/a.1 den. för vilken arvode skall he
stiimmas . .11/ od. giildeniiren. /\a/
/d.11' skall innehitlla 1111ilerrii11d11· 
om hclopp. som i arvode fordras. I 
fall. som omfiirmiilcs i 84 ~ andra 
stycket. iige ilen . .10111 /tar {lll/lfriill 
i d1·11 cgeni/0111. 1·aro111 .fi·tiga iir . 
.fi'ira 111/1111 i iire11ile1. ii11i/1i 1111 '11111 i:i 
i k1111k11rs1·11 hn·11ka1 .1i11 .fi11·dra11: 
.1kola11ilc konkursdomaren i god tid 
till envar. som har siirskild fiir
mr111sriill i egendomen m:h vars ad
ress iir kiind. översiinda /,.alld1e. 
som nyss sagts. Är .\'11e/a111 .fi1ll .fi'ir 
l11111i/1•11, 1111.ti·1ig1111 (I/Il {//"I'(}"(' l'.i i11-
1·er/,.11r fJtl horgeniirema.1 riill .. 1/,.all 
Å1111giird.l'l'. 1·11ro111 01·1111 .1lllllga1.1. 
t'.i 11(/lirilas. 111<'11 1·ar1fr .1iir.1/,.i/d Åa/

/d.1e 111edildad ilen . .fi'ir 1·i//,.e11111'1'0-
de .1/,.all he.1tii11111111.1, sil ol'Å giilile-
11iin·11. 

D1/ .fi"i'lg11iir11111 hc.11ii11111w111fr 111' 

<11'1'<11/co lill .fi'in·a//are, s/,.all Å1111-

Å111".1i/01111tr<'ll inhiimta yllrande 
iirendet av rii111•11.1 0111h11t!.1ma11. 

Riill1'11.1 0111h11d1·1111111 iige 1'.i llflfl
hi.ira a1Tode .fi'irrii11 .1/111rcd111·i.111i11g 
ill',t:i1·if.1· i Åo11Å11r.11•11, /I/an sii iir 1111 
'11111 1hi1:fi'iri11111111 1/l'g1/r; och 11111 i:i 
11/Todc 111111/>iira.1 ar.fi'irl'<lll1m· förr
iin han avgivit slutredovisning för 
sin fi.irvaltning. 

Utan hinuer av vad i 82-86 ** 
finnes stadgat hiiremot stridande 
må rii111•11s 0111h11t!.1m1111 och förval
tare, llm det meu hiinsyn till omfall
ningen av det arhete uppdraget 
meufört. uen tid unuer vilken kon
kursen varat och yllerligare heriik
nas pägå samt övriga förhr1llanden 
finnes päkallat av synnerliga skiil. 
av konkursdomaren tillerkiinnas 
skiiligt helopp all utgi1 i avbiuan pti 
att arvode slutligen bestiimmes. 
Framstiillning uiirom skall angiva 

25 Senaste lydelse 1959: 181. 

29 

miiles i 84 * andra stycket. skall 
konkursdomaren i god tid till en
rnr. som har siirskilu förmimsriitt i 
egendomen och vars adress iir 
kiind. i.iversiinda 1111t!crrii11l'i.1'l'. som 
nyss sagts. 

l\011/,.11rsi/0111an'11 .1/,.1111 inhiimta 
yttrande i iirendet av 1ill.1y11.1·111Y11-
diglic1e11. 

Fii1Ta/111r1· .fllr t'.i llfJf>hi'ira an·odl' 
förrän han avgivit slutreuovisning 
för sin förvaltning. 

Utan hinuer av vad i 82-8ti *~ 
finnes stadgat hiiremot stridande 
mf1 förvaltare. om det meu hiinsyn 
till omfattningen av det arhete upp
draget medfört. den tid under vil
ken konkursen varat och ytterligare 
heriiknas pågt1 samt övriga förh<'il
landen linnes p[1kalla1 av synnerliga 
skiil. av konkursdomaren tillerkiin
nas skiiligt belopp att utg~i i avbiuan 
pä att arvode slutligen hestiimmes. 
Framstiillning diirom skall angiva 
det belopp som fordras iivensom de 
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det hellipp som fordras ävensom de 
sk~il vilka ;1beropa-; för erh,1llande 
av s{1dan betalning. Vid framstiill
ningen skall fogas redogörelse för 
det arhete uppdraget medfört samt 
uppgift om boets ekonomiska stiill
n111g. (J1·cr .fi·11111.1tiill11i11g. s11111 
gJon.1 m· .fi"irl'li!tt1n·. s/..all /..011/..11r.1-
do11wrc11 inhiimla yttrande av riit
tcns 0111h11d.rn1t1n. 

30 

F<ireslt1gc•11 lydelsc 

skiil vilka aberopas för erhållande 
av st1dan betalning. Vid framstiill
ningen skall fogas redogörelse för 
det arbete uppdraget medfört samt 
uppgift om hoets ekonomiska stiill
ning. Kon/..11rsdomaren skall in
hämta yttrande i iire11det av till
syns 111yndi ghe ten. 

4 kap. 
0111 giildeniir.1 .1f...1·ldiglrc·1cr 1111dn 

/..011/,.11r.1c·n samt riitt till 11nderluill. 
si111c/, 0111 lwt1/'flfc•c/..ningsccl m· llll-
111111 iin gi'ilclcni1ri•n. 

Giildeniil"l'n.1· skyldigheter 111. 111. 

88 ~ 
Giildl'lriir mii ej efter det heslut 

llm hans försiittande i konkurs 
meddelats och innan han al'iagt 
den i 91 .~ .fi'ircskrirna h1111ppt1·ck
ningsl'll 11t1111 .1·111ntyc/..e 111· riittens 
omh11d.1·11111n hcgi1·a sig fr1/11 den 
orl. diir han iir ho.rntt. Senare 11n
dl'!' kon/..11r.1·c·n nu/ giildcniircn ej 
utan s1111lfyckc m· 11111h11d1·man11cn 
h<'gii·a sig liingrc hort iin att h11n 
/..an 1·11 \'<'l'ka c'.ftcr /,.alldse fll'rsonli
gl'll il!finna sig inom riittcns do111-
sag<1 i1 o/'/. diir hans nii1T11r11 p1//..al
lt1s: 1·arc ock gii!tfrniil"l'll skyldig lift 
.fi"ir 0111h11d1111ann<'n och .fi"irl'lil!are11 
11111'gi1·11 s1ii/le1. cliir han 1·istas, 
och, om cfrt iir 1110111 do111.rnga11. 
1·is.1· diirino111 ho.1t1Tt paso11. till 1·il
ken /..alle/si' 1i h11110111 1111/ lii11111a.1. 

Gälde11iiren .fi/r ej efter det beslut 
om hans försättande i konkurs 
meddelats och innan ed enligt 91 ~ 

har <ll'l11gts hegil'll sig från rikN 
11t11n samtycke ar konk11rsdo11111-
ren. Om det sen11re under /..011k11r
se11 skiiligt'n k1111 hefara.1· att giilde
niire11 g1•no111 11tt hegil'll sig frå11 ri
ke! 1111d11ndrager sig skyldighet som 
.fi'ire.1krin•s i denna lag, .fi/r .fi'irb11d 
111cc/dd11.1· hon11111 att lämna rik.er. 

Kan det skiiligen he.f(m1.1· att giil
clcniin•n clsidosiilfcr j("irh11J lift he
girn sig .fi"i/11 ri/..ct . .fi/r lwn tlliigga.1 
utr lii11111a !fi·i/11 sig sill />a.1.1· till till
n·11s 111y11clig irl' t <'Il. 

K1111 dl'l .1kiilig1•11 hc'.fi1ra.1· all giil-
1frniircn gc110111 att hegirn sig ./i"cin 
di•n ort diir hu11 iir ho.1111l 11ndun
drnger sig sk.1·/dighct .1'<1111 ji'irl'skri-
1·l'.I' i dc1111a lag . .fi/r .fiirh11d llll'ddc
la.1 lwnom all lii11111a ortc11. 

Beslut 0111 rcsefiirlwd cllcr om 
il/iiggande .fi'ir giildl'11iire11 1111 liim-
11a !fi«in sig 11uss 111nldelas u1· k1111-
k11r.1d1111111re11 11ii h1',i:iira11 111')iil'l'cil
tar1•n cl/a tillsrn.1·1m·1uli gltc•/c'/I. 
Niir skiil.fi'ir .l'liilant heslut c:i liingr<' 
.fiirc/iggl'r. .1kall hn/111c1 0111cdd-
hart hiiras. 

Innan heslut 111('ddl'iu.1 i .fi"1/ga 
som m·sc'.\ i d1•111w 11aragr11,( s~all 

/..11nk11rsdo111ar1•n herl'lla giilcle11ii-
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l\' 11 r an 11 uil' lyd l'lw 

31 

Fiire.1 lagen lydel.1e 

ren. ji"ifl"a/tart•n och till.1yn.1·n1_1·n
dighl'len ti/!ti"ille att _1·1tra .1ig. 0111 
cler liimt'ligen kan s/..c och dt'I t'.i 
/innl'.\ \"11/"a lltl/// hcl\'dl'l11'. l\011-
k11r.1do111arcn .fi/r ocksii /11illa .fi"ir
liandling i_li-ågan. 

Byter giilde11iirc11 1·isrcl.1cort. 
skall lian meclclda .fiin-al_tar1·11 \"lir 
han 1·ist11.1. 

81\ Il~ 
Har giildcniiren enligt 14 h ~ 

/ii11111t1t (fi·i'in .1ig sitl 11as.1. skt1/I k1111-
/..11rsdomaren omedelbart c_fier kon
kursheslutet priim om gii/denären 
skall liter.få passet. Kan det skäli
gen hi'.(aras att giildeniirrn åsido
sätter förhud att hegil'{I sig från ri
kl'f. har han ej riitt att 1/ter.få pas
set. 

89 * 
Giilcleniir rnre pli/..rig gil'll kon

kursdomaren. rii11i·11.1 omhud.1mt111. 
förvaltare och granskningsman 
1he11so111. 1·ic/ lwrgeniirs.rnmman
triilfr. horge11iiren1t1 de upplysning
ar om boet. som de hegiira. 

Vid hnrgenärssammantriide skall 
giildeniiren vara tillstlides. sä framt 
han ej iir hindrad av laga fö1fall. 
Vill gäldenliren. utan att sädant hin
th:r föreligger. frtin sammanträde 
utehliva. tage konkursdomarens d
frr. 0111 .1111111111111/riiifrr s/..all /u///u.1· 
i1(/i"ir riifl!'ns 0111h11J.1·111w1. dl'nnes 
samtycke tfärtill. l.Jtehliver gälde
nären fran sammanträde. vare hans 
utevaro ej hinder för handläggning 
av de lirenden. som dlir skola före
komma. 

Giildeniiffn skall lii11111<1 . kon
kursdomaren. 1illsy11.w11y11dighete11. 
förvaltare och granskningsman de 
upplysningar om boet. som de be
gära. 

Vid borgenärssammanträde skall 
giildenären vara tillstädes. sa framt 
han ej är hindrad av laga förfall. 
Vill gäldenären. utan att sådant hin
der föreligger, från sammantriide 
utehliva, tagc konkursdomarens 
samtycke diirtill. Utebliver gälde
nären frttn sammanträde, vare hans 
utevaro ej hinder för handläggning 
av de ärenden, som di:ir skola före
komma. 

91 * 
Giilcll'lliir 1·are 11li/..tig 1111 inför 

konkursdomaren med ed Fista den 
i anfrclni11g m· konk1irse11 llf>priilla
dc ho1111ptedni11gc11s riktighet. Dti 
eden s/..all t1rliiggt1s. giire giilclenii
rl'll .fi"ir.11 de tilliigg till bouppteck
ningen eller de ändringar cliiri. som 
han 11ui .finna ptlkallade. och hetrge 

Giildeniiren skall inför konkurs
domaren a1·/iigga ho11pptec/..11i11g.1-
ed. Han skall diirrid giira de tillägg 
till eller ändringar i den med anled
nini; 111" konkursen 11pprii11ade bo
uppteckningen som han .finner pä
kalladc och med cd betyga att bo
uppteckningen med gjorda tillägg 
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diire.fier med ed. att houppteck
ningen (med diiri m· honom gjorda 
tilbgg eller lindringar) lir riktig. st1 
att honom veterligen id.i• någon 
tillgäng eller -.,kuld 111eliim11111s. ej 
hl'llN 111igo11 1illgi/11g l'lll'I" s/..11/d. 
s11111 i:i h,"ir till hot'/. 111111t11git.1. 
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eller ändringar är riktig. st1 att det ej 
honom veterligen har oriktigt 11te
/ii11111ats eller llf'fllagits någon till
gfrng eller skuld. 

Är gii/deniiren Juridisk person 
och .fi111111S .flera stiil(fi'irl'triidare, 
hehiil'{'r ho11pptec/..ningsed l'.i m·
/iiggas 11\' s1ldan stii/Ui'irl'triidare 
rnrs edgång Fin-altaren anser sa/..-
11a hetydc/se fiir ho11t redningen. 

92 * 
Den i 91 ~ föreskrivna boupp

teckningsed skall avläggas vid 
första borgenärssammanträdet. Är 
gäldenären av laga förfall hindrad 
att dä avlägga eden eller iir till följd 
av särskil\la omstlindighcter boupp
teckningen dä iinnu ej till konkurs
domaren inkommen. kalle konkurs
domaren. sedan förfallet upphört 
eller bouppteckningen inkommit. 
st1 snart '>ke kan gäldenären att in
!inna sig för edgtmgens fullgörande; 
och varde riittl'11.1 omh11dsm1111 och 
förvaltaren underrlittade dlirom. 

Ar giilde111.irc11 hii/..twl eller a1·

liigset hol'11d1'. ma /..011/..11rsd11111a
re11 1illi/1a honom 1111 .fi1lli:iira ed
g1/11ge11 i1(/i'ir de11 domstol eller /..011-. 
/..11rsdm11are. som iir 11iin11a.w; iir 
giildeniiren sjuk. iii:I' /..1111/..11r.Hio111a
re11 /i/111 ho110111 hemma i si11 hostat! 
111'/iigg11 cdl'n. 

Den i 91 § föreskrivna boupp
tcckningscd skall avläggas vid 
första borgeniirssammanträdet. Är 
gäldenären av laga förfall hindrad 
att då avlägga eden eller iir till följd 
av särskilda omständigheter boupp
teckningen då ännu ej till konkurs
domaren inkommen, kalle konkurs
domaren. sedan förfallet upphört 
eller bouppteckningen inkommit. 
så snart ske kan gäldenären att in
finna sig för edgångens fullgörande: 
och varde tillsynsmyndigheten och 
förvaltaren underrättade därom. 

Niir anledning }i:irekommer. j(/r 
/..011k11rsdomaren tillåta g1.ilde11iire11 
att 111-higga eden it~/i"ir annan kon
kursdomare. Är gäldenären sjuk. 
.filr edl'n adiiggas diir han l'istas. 

93 §26 

fall. då det {1liggcr förmyndare I fall. dä det åligger förmyndare 
att avliigga s1id1111 ed. so111 011(/i°ir- att avlägga houpptl'l'kningsed. vare 
1111iles i 91 ~. vare jiimväl den jiimväl den omyndige. om han fyllt 
omyndige. om han fyllt femton tir, femton år. pliktig att avlägga eden. 
pliktig att avlägga eden. sf1 framt såframt förvaltaren eller borgenär 
förvaltaren eller borgeniir det yrkar det yrkar samt ej sådana särskilda 
samt ej sädana särskilda omstän- omstiindigheter föreligga. att anled-
digheter föreligga. att anledning till ning till edgången saknas. 
edgången saknas. Ar gii/ileniir g!fi 
iiliggl' .111mm11 .1/..yltlighet hans 11111-
ke. 

Giildeniir.1 ham eller. diir giilde-
11iire11 iir lhitl. hans stiirh/111sdel-

26 Senaste lydelse 1971: 878. 

Annan iin giilde11iirc11 iir s/..y/dig 
att pi'I yrkande av förvaltaren eller 
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iigarl'. s1i od. gii!tfr11iire11s h11.1:fi1//.. 
och 1jii11arl' 1·are. om det kan anta
gas. att t/1· iiga /..1111s/..11fJ 0111 hol'I. 
pli/..1igl' att pti yrkande av förvalta
ren eller horgcnlir avlägga ni, so111 
nyss 11ii111111s. Har 11i1go11 hafi egl'11-
do111, .10111 hiir 1ill hoe1. 0111 hiinda. 
1·1tr1' lt1111 fllif..lig 1111 11p11gil'll rnd 
lt1111 0111hii11derl11(fi och 111ecl edfii.1-
1a 111111gifie11, .11/ .fi'a1111 .fi'irrnl111re11 
e/l('f horgl'11iir del vr/..ar. 

Edgi111gsyrkande. som ovan i 
denna paragraf avses. skall göras 
hos konkursdomaren. Har s:\dant 
yrkande framsHillts. kalle konkurs
domaren den. av vilken edg:\ng iis
kas. att infinna sig inför konkursdo
maren :\ tid och ställe. som av ho
nom hestiimmas: underrätte ock 
uiirom rii11e11.1 m11h11d.1·1111111 och för
valtaren samt. diir eugangsyrkan
det framstiillts av borgeniir. denne. 
Medgive~ yrkandet. varde. om Jet 
J..an ske. eugi111gen genast fullgjord; 
kan det ej ske vid tillfallet. meddclc 
J..onkursdomaren hcslut om tid och 
stiille. dft eden skall inför honom 
avliiggas. Medgives ej yrkandet. 
varde frägan om edgf1ng skall äga 
rum hlinskjuten till rälten; och va
re. diir riittcn hifaller edg:'lngsyr
kandct. om edgängens fullgörande 
inför konkursdomaren lag. som 
nyss sagts. Bestämmelserna i 92 * 
andra stycket skola i fall. varom 
hiir iir fri1ga. iiga motsvarande till
liimpning. 
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hl>rgenär avfagga hot1p(l/ec/..11i11gs
l'll eller hl'('(lii:a 1·is.1 11p11giji i ho-
111111tec/..11i11g1·11. om det kan antagas 
att .11/da11 edg,/n1-: iir a1· hetydl'lsl' 

.f<ir /J1111rred11i11g1·11. 

Edg:\ngsyrkande. som ovan i 
denna paragraf avses. skall göras 
hos konkursdomaren. Har sttdant 
yrkande framstiillts. kalle konkurs
domaren den. av vilken cdgäng iis
kas, att infinna sig inför konkursdo
maren ä tid och stiille. som av ho
nom hestiimmas: underriitte ock 
diirom 1i//.1·.rn.11nrndiglte1l'11 och för
valtaren samt. diir edgångs yrkan
det framställts av horgeniir. denne. 
Medgivcs yrkandet. varde. om det 
kan ske. ed gängen genast fullgjord: 
kan det ej ske vid tillfallet. mcddelc 
konkursdomaren beslut om tid och 
stiillc. dä eden skall inl'ör honom 
avläggas. Medgives ej yrkandet. 
varde frågan om edgfmg skall iiga 
rum hänskjuten till riitten: och va
re. diir riitten hifaller edgttngsyr
kandet. om edgängens fullgörande 
infi.ir konkursdLlmaren lag. som 
nyss sagts. Bestlimmebcrna i 92 ~ 
andra stycket skola i fall. varom 
hiir iir fr<'1ga. liga motsvarande till
Uimpni ng. 

94 * 
Undandrager sig gi'ildeniir att 

fullgöra vad honom enligt 54, 88. 
89. 91 eller 93 * åligger eller över
triider giildeniir .f('irhud, varom 
stadgas i 88 *·må han efter omstän
digheterna hämtas eller genom hiik
tc tillhi'lllas att fullgöra sin skyldig
het. 

3 Riksdagen 197H/79. 8 sam/. Nr 19 

Undandrager sig giilde11iire11 att 
fullgöra vad honom enligt 53. 81\. 
89. 91 eller 93 ~ ttligger eller över
triider han rese.fi'irhud. varom stad
gas i 88 ~. mtt han efter omstiindig
heterna hämtas eller genom häkte 
tillhi\llas att fullgöra sin skyldighet. 
Dl't.H111111111 gii/ler. 0111 dl't skiilig1·n 
kan h,:f{1ras att giildcniircn 1111da11-
dragl'r sig skyldighet dia iil'l'rtrii
der .f('irhud som 1111 !tar angetts och. 
hetri!f.llind<' ltii/..tning .. 1iirs/..ild an
ledning ji'irc/..11111111cr. 
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Undandrager sig annan att fullgöra edgimg. snm hlivit hnnom enligt 9J ~ 
förelagd. varde hiimtad eller genom fiireliiggandc av vite eller genom hiiktc 
tillhrdlen att fullgöra sin skyldighet. 

Varder nägon efter ty nu lir stadgat h~1llcn i hiikte. skall kos1nade11 h:irfor 
giildas av allmiinna mt:del. 

P"1 konkursdomaren un/..01111111' 
att förordna om vidtagande av {1t
giird enligt 94 ~ och att utdöma 
förelagt vite. Har ni1gonFir trnls/..11 
insatts i hlikte. skall konkursdoma
ren. då anlt:dning till hans kvarh{tl
landc ej liingrc ;ir för handen. ge
nast förordna om hans lösgivande. 
Den. som insatts i hiikte. skall se
nast var ljortondt: dag insUillas fiir 
konkursdomaren. 

Det 1111J..0111111l'r /li'1 konkursdoma
ren att f)(l hegiirn11 111· Ji"i1"1"11/111rc11 
l'lil'r till.1r11.1m111dig/ic11·11 fön1rdna 
11111 vidtagande av {1tg;ird t:nligt 1)4 ~ 
och att utdöma förelagt vitt:. 

Har nägnn insatts i hiiktc. '>kall 
konkursdomart:n, dfi anledning till 
hans k varh<'illandc ej liingre iir för 
handen. gt:nast förordna om hans 
lösgivande. Den. som insatts i hiik
te. skall senast var ljortnndt: dag in
stiillas för konkursdomaren. Ingen 
filr 1111der k.011J..11r.1·c11 '111//as hiif..tad 
hingrl' tid iin tr1• 1111/1111der. 

ln111111 hl'sl11t 11/l'lld<'ias i .fi"11g11 
so111 111·sl's i dc111111 f'<1rngr1(( .1/.:1111 
/..011/..11rsdo111arc11 hcrn/<1 giild<'11ii
rc11 . .fi"irrn/1un·11 och 1ill.1·y11.1111n1-
digli1·tl'11 ti/lti"ill1· 11t1 y11r11 sig. om 
dl't lii11111lig1'/I /.:1111 .1/.:1' 11d1 dl't (:i 
.ti1111,•.1 1·arn utan hct.Hldsc. J\.011-
J..11rsdo11111n·11 .fiir ocf...11/ /t,/l/a .fi"ir
l1t111dli11g i.fi"iigllll. 

<)5 (I il 

Har re.1l:fi"irh11d 111eddelat.1 giilde
niir . .fi"i1:fi1/lc .fi"irh111/1•t, sii snart giil-
1/e11iirl'11 l/1·/ugt dl'n i 91 .~.fi"irl'.lf..ri1·-

1111 ht1llflflfl'Cf..11i11gs1•d. 

"Senaste lydelse 1946: 809. 

Är gii/de11iirl'l1 hii/.:tud 111cd stiid 
m· 14 h ~. .1/..all /.:011J..11rsdo11111re11 
eller. i .lid/ d,) J..n11/..11r.rn11sii/..11i11ge11 
priil'as a1· riil/l'll. de1111a i sa111hw1d 
111ed /.:011J..11rshcs/11tel 1m'i1·11 0111 giil
dl'11iirc11 jilr(!i1ra11de s/.:all l'll/'11 liii/.:
tad. Fiire/igga s/.:iil till liiif..t11i11g cn
ligt 94 ~. s/.:all hii/.:111i11ge11 hcst1I. 

Om giildeniircn iir juridis/.: per
son. iigu 88 ~. 88 u ~. 89 ~ J("irsta 
stycf..et, 94 ~ .fi"irsta och 1_rcl{je s1_1·c
J..e11a. 95 ~ samt 95 a .~ tilliimp11i11g 
iit'('ll fil) styrl'iseled11111ot. l'l'l"f..stiil
lt11ulc dire/.:tiir och li/.:.l'idator som 
111·gi'111 d/1•r cntlcdigats .\'<'lllll'l' iin 
l'll 1/r Firl' dag<'n d11 J..1111/.:11r.1·a11.1ii
/.:1111 /.:0111 in till /.:011/.:11r.1do111a/"1'11. 
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98 * 2~ 
Förvaltaren skall i .\ll/lll'llt! 111et! 

rii11e11s omlmtl.\1111111 handlägga frt1-
ga lllll vad som far utg<'1 enligt 97 *. 
Uppkommer tvist. iigl'I" 27 * (jiirde 
styc/..et motsvarande tilliimpning. 

Förvaltaren skall handliigga fraga 
om vad som fär utgå enligt 97 *· 
Uppkommer tvist. iiga 27 * (jiirde 
och .frmte .\trc/..1•1w motsvarande 
tilllimpning. 

99 * 
Giildeniir vare hc1föligad att av 

konkursboet erh!dla v;id som er
fordras for resa och uppehiille. niir 
han enligt vad i denna lag stadgas 
har att instiilla sig hl)S konkursdo
maren eller annorstiides. dock ej 
mera. om han vistas utom riittens 
domsaga. iin som tarvades. om han 
11ppchölle sig diirinom {1 ort. diir 
han sist vistades. 

Giildeniir vare bcrlittigad all av 
konkurshoct erh~tlla vad som er
fordras för resa m:h uppehiille. niir 
han enligt vad i denna lag stadgas 
har att instiilla sig hos konkursdo
maren eller annorstiides. dock ej 
mera, om han vistas utom riittens 
domsaga, iin som tarvades. om han 
uppehölle sig diirinom rt ort. cHir 
han sist vistades. \l11tf 1111 sagts giil
ler 1'il'1•11 hetri(f.li111clc s1icla11 .fi'inll
\'lll'tlllllc stiil(ti'iretriit!art' som m·se.\· 
i 96 .~. 

Ang;·1cnde crsiittning till giildeniircn för instiillclse vid sammantriidc i an
ledning av anmiirkning mot efterbevakning stadgas i 111 *· 

A1111a11 ii11 t!en som 111·s1'.\ i.fi'ir.1111 
strc/..et iir hcrii11ig11tl att 111· ko11-
J..11rshoe1 cr/u)//a t'rsii1111i11g .fi'ir i11-
stiillclsc enligt 93 ~ andrn strc/..ct 
efi<'I' 1·ut! J..1m/..11rsdonwrc11 17rii1·ar 
s/..iiligt. 

102 * 
Sit snart hevakningstiden gatt 1ill 

iinda. överlämne konkursdomaren 
det ena c.xemplaret av de inkomna 
bevakningshandlingarna till rii111·11.,· 
11111h11tf.,1111111, som har all skynd
samt uppriitta en förteckning. utvi
sande för varje bevakad fL1rdran 
dess belopp och. om förmttnsriitt 
yrkats. den äbernpade grunden diir
för samt den plats i förmfrnsriills
ordningen. som enligt del framstiill
da yrkandet skulle tillkomma ford
ringen. Förteckningen skall upprlit
tas i tv;) exemplar. av vilka det ena 
skall hiliiggas de till 0111h11d.rnw11-
11e11 överHimnade bcvakningshaml-

••Senaste lydelse 1968: 625. 

S;i snart bcvakningstidcn gfltt till 
iimla. iivcrliimne konkursdomaren 
det ena exemplaret av de inkomna 
bcvakningshandlingarna till .fi'irrn/
llll'<'ll, som har all skyndsamt upp
riitta en förteckning. utvisande för 
va1:ie bevakad fordran dess belopp 
och, om förmt1nsriitt yrkats. den 
f1hcropadc grunden diirför samt den 
plats i förmtinsriittsordningcn. som 
enligt det framstiillda yrkandet 
skulle tillkomma fordringen. För
teckningen skall uppriittas i tvi1 ex
emplar. av vilka det ena skall biliig
gas de till .fi'irl'tlltarcn överlämnade 
hevakningshandlingarna och det 
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konkursdomaren för att jiimte det 
andra exemplaret av handlingarna 
vara att tillgf1 hos honom. 
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andra tillsti·illas konkursdomaren 
för all jiimte det andra exemplaret 
av handlingarna vara all tillgr1 hos 
honom. 

I 03 *29 

Efter bevakningstidens utgrtng Efter bevakningstidens utgrtng 
bestiimme konkursdomaren utan bestiimme konkursdomaren utan 
dröjsmitl efter samrttd med rii11e11.1 dröjsrnäl efter samråd med förval-
umh11d.1mw1 och förvaltaren ej taren ej mindre viss tid. inom vil-
mindrc viss tid. inom vilken an- ken anmiirkningar mf1 framstillas 
miirkningar mti framstiillas mot de mot de bevakade fordringarna. nch 
bevakade fordringarna. och stiillc. ställc. varest de till .liJrrnlwrc11 
varest de till 0111h11d1mw111c11 över- iiverliimnade bevakningshandling-
liimnade bevakningshandlingarna arna skola ht1llas tillgiingliga för 
skola hi'1llas tillgiingliga for gransk- granskning. iin iiven tid och stiille 
ning. iin liven tid och stiille för det för det borgenlirssammantriide. 
hl>rgeniirssammantriide. snm enligt som enligt 108 * skall hallas inför 
I 08 * skall h~tllas inför 11111h1ul.1- /.:1m/.:11rsdo111are11. diirest anrniirk-

11u11111e11. diircst anmiirkningar ningar framsnillas. A 1·giira11de1 .fi/r 
framstiillas. triWi1.1 .fi'ire 11tgii11ge11 111· bern/..-

11i11g.11ide11. 0111 dl't liim{Jligl'n f..<111 
s/..e. 

Anmiirkningstidcn skall bestiim
mas till minst tvt1. högst fyra vec
kor frttn bevakningstidens utgång: 
dock 1111i /,.1111/,.11rsdon111rc11. diir dct 
1>rii1·as 01111dgii11gligc11 11iidigt, .fi1st
.11iilla liingre anmiirkning.;;tid ii11 1111 
sagts. Det i 108 * omfiirmiilda sam-
mantriide mrt icke hftllas tidigare än 
t vt1 eller senare iin fyra veckor frttn 
utgimgen av anmiirkningstiden. 

Ko11k11rsdo11111rc11 hestii111111e oc/,. 
1·i.1s dag i1111111 .f.lorton da-..:ar _ti-i111 
n1·.1.111ii11111da sa11111w111riidc. it 1·il
/,.e11. diirest .fi'ir/i/,.11i11g l'.i triilfi1.1, 
1111tlct 1111g1/c11lfr de fl'istiga .fiml
ri11garn11 s/,.al/ 1·id riittc11 _f;'ire/,.0111-
11111. Diir 1fr1 i siir.1/,.ilt fall hl'.fi1111l's 
11iilfrii11digt' 1111'i lllllll't l//.l'iitla.\ till 
.\'l'llll/"l' tid/){111/.:t. 

l>e 111·giira11de11 som 111'.l'l'.I' i 
.fi'irsta och tre<!ic stydcna jiir triU~ 
.f{1s .fi'ire 11tgi/11g1'11 a1· hcrn/,.11i11gs1i
dl'11. 0111 dl'! lii111p/igc11 /,.1111 ske. 

29 Senaste lydelse 1975: 244. 

Anmiirkningstiden skall bestiim
mas till minst tvii. högst fyra vec
klll. fran bcvakningstidens utgrtng. 
0111 det 111cd hii11.1y11 till .fi'irhilllu11-
dl'11a i /..011/..11r.l'l'll iir ,·1:fimlerlig1. 
jilr doc/.. liingre anmiirkningstid 
.fi1.1t.1tiilla.1. Det i 108 * l>ml'i\rmiilda 
sammanträde mt1 icke hitllas tidiga
re lin tvä eller senare iin fyra veckor 
fritn utgftngen av anmiirkningsti-
den. 
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!07 ~ 

Efter anmärkningstidens utgang 
, i·ardl'. diir a11miirk11i11g gjorls. dl'! 

1'11a ex1'lllf'l11ret ai· 11111111.ir/..11i11gs
s/..r(fie11 gena.\/ a1· /..1111/..11r.1d1111111r('11 
1frerfii11111a1 Jifl rii11e11s 0111h11ds-
111a11; och .1/..all 11111h11d,,111111111e11 
ofördröjligen till varje horgeniir. 
mot vars bevakning anmiirkning iir 
framstiilld och vars adress iir kiind. 
med posten översända avskrift av 
anmiirkningsskriften i vad den rör 
hans bevakning med erinran om tid 
och stiille för det i 108 ~ omförmiil
da horgeniirssammantriiue. 

De tvistcfr[1gor. som uppkommit 
diirigenom att anmiirkningar fram
stiillts. skola företagas till hand
liiggning vid horgeniirsssammantrii
de inför rii11e11s u111h11ds111a11. Diir
vid liga förvaltaren. borgeniirerna 
och giildeniiren föra talan: och böra 
de horgcniirer. mot vilkas bevak
ningar anmiirkning gjorts. ingiva 
skriftliga svaromål och hifoga de 
handlingar. som styrka <leras talan. 

Efkr anmiirkningstidens utgäng 
.1/..a// !.1111/..11r.1do111ar1'11 ofiinlröjli
gen till varje borgeniir. mot vars he
vakning anmiirkning iir framstiilld 
och vars adress iir kiind. med pos
ten översiinda avskrift av anmiirk
ningsskriften i vad Jen riir hans he
vakning med erinran om tid och 
stiille for Jet i 108 * omförmiilda 
borgeniirssammantriiJe. 

De tvistefrågor. som uppkommit 
därigenom alt anmiirkningar fram
ställts och som 1'.i hli1·i1 ,li'irlikla ge-
1111111 me1frerka11 m· ,l('irlik11i11g.1·111a11 
som 111·se.1· i 50 a ~ l'l!er på 11111w 1 
siill. skola företagas till handlägg
ning vid borgcnärssammantriide in
för k1111k11r.1do11111re11. Därvid iiga 
förvaltaren. borgeniirema och giil
dcniiren föra talan: llCh böra de 
borgenärer. mot vilkas bevakningar 
anmärkning gjorts. ingiva skriftliga 
svaromål och bifoga Je handlingar. 
som styrka deras talan. 

Förvaltaren skall vara tilbtiil.ks vid sammantriidet. sä fram! han ej har 
laga fiirfall: dock vare hans utevaro ej hinder för ärendets handläggning. 

p,) omh//(f.1·11111111u·11 1111ko111111e 1111 
.1ii/..a genom ji'irhiir med de 11iin·a
ra11de utreda tvistefrägorna och 
diiri ästadkomma förlikning. :\11'd
gi1'<1 .rn1111lig11 11ii1T11ra11de. all 1111-

111iir/..11i11g 1111i ,l('irfi1//11. l'ller i11-
s/..rii11/..11 de de11.1wn11111. iig(' ej den, 
.10111 11Jl'hlii·i1. diini tala. 

30 Senaste lydelse 1957: 97. 

l\1111/..11rsdo11111re11 s/..111/ 1·id s11111-
111<11ilri'idet utreda tvistefrägorna 
och .1ii/..11 åstadkomma förlikning. 
0111 111/11 11ii1Tw·<111de 1111'dgirn 1111 
11111111'ir/..11i11g J('i1:fi1/la dia i11.1krii11-
k11 den eller llflf!drnga år ,li'irrnl111-
re11 1111 sl111a ,li'irlik11i11g med h11rgl'-
11iir 111ur i·ars he)'(1k11i11g 1111111iirk-
11i11g gjorr.1, giillcr det iil'1'11 ji'ir den 
som 111eh/i1·i1. Äro h1ide horge11i'ir 
och h11rg1•11s1111111 ..!ler 11111w11 som 
.fi'ir1110111 giild,·11iire11 1111.1T11rar Ji'ir 
h1Jrge11iirl'11s _1;·irdr1111 11iin·an1111f<' 
ol'h k.11111111 de il'k1' 1•1111s, gii//er hor-
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Finnes anmiirkning. varom för
likning ej blivit triiffaJ. skall fr<igan 
h;inskjutas till riitten. 

Lf i,.,. h11rgc 11ii r.1 .111filIl///111 riidCI 
1i/is1iille 011i/nf(/.111//111111·11 .1(1 .11111/'/ 
s/,e f._1111 /._011f._11rsdo11111r('l1 11r1110/._ol/ 
iirer .11111111111111riide1. i11111'htll/t11{(/e 
11111 och i 1·11d 111</11 Fir/i/..:11i11g .1/._1•11 

och ri//._a 1111s11rid .11/.111111 .11ridiga 
11/l'r.1/1i. \"id 11rotof,olll'I .1/._11/11 Ji1g11.1 
i1 .11111111111111riide1 i11gii·11a h1111d/i11g-
11r. 

38 

Fiire.1/11ge11 lydd.1 l' 

ge11iirl'11.1· 111e11i11g. 11111 <'.i d1· 1111dra 
/ii.111 111 '10110111 t'!lcr stii/111 ht'1ryg
g1111d1· .1ii/..:alict ,li'ir .fi ll'(/ri11ge11. 

Finnes anm~irkning. varom för
likning ej blivit triiffaJ. skall frägan 
h;inskjutas till riittcn. }.:011/..:11r.1do-
111a/'l'll .1/..11// 1·id .11111111w111riidc1s s/111 
h1•.1·1ii11111w 11iir rii11e11s lw11dliigg-
11i11g m· 11·i.1f1'.fi'ligom11 .1/..11// iiga 
1'11111. 0111 dl'! iir 111iij/igt . . 1/..11// h1111d
/iigg11i11gc•11 .1/..:1• 1J1111•1frlh11r1 i 1111-

.1/11111i11g 1ill .1w11111w11riid1·1. 71·i.11c

.fi'1/gor .10111 l'.i hl'llil11dla.1· 0111,·dd
horl m· rii11e11 .1/..11// .1ii1111.1· 111 1111 

.hirc/..011111w 1·i.1.1 c/ag i110111 /rrn 1·1'<'

/..or l'.fier .1t11111111111triidc1 clll'r, 11111 

.1iir.1/..:ilcla .1/..iil .fi'irl'iigga . . 11'1/<ll't' 

dag. 

111 *"' 
Vill borgeniir efter utgången av den för bevakning av fordringar utsatta 

tid anmäla fon.lran. mi1 det ske i den ordning. som i 101 ~är stadgad angti.
ende bevakning. 

D<'i efterbevakning s;:ilunda 
gjorts. överliimne knnkursdnmaren 
genast det ena exemplaret av be
vakningshandlingarna till riil/1'11.1· 
omhud.1·1111111: l{He llck en g<'rng i 
Post- och Inrikes Tidningar och 
den eller de ortstidningar. som be
stiimts för offentliggörande av kun
görelser om konkursen. kungöra. 
att efterbevakning skett. sf1 llck 
viss tid. inom vilken anmiirkningar 
mä framstiillas mot bevakningen. 
stiille. varest de till 0111h11J.1ma11111·11 
i.iverliirnnade bevakningshandling
arna skola hållas tillgiingliga för 
granskning. tid och st;ille för sam-

"' Senaste lydelse 1977: 675. 

Di1 efterbevakning s~ilunda 
gjorts, överHimne konkursdomaren 
genast det ena exemplaret av be
vakningshandlingarna till .fi'i1T11/111-

re11; ltitc ock en gang i Post- och In
rikes Tidningar och den eller de 
ortstidningar. som bestiimts for ol~ 
fentliggi.irandc av kungiirel~er om 
konkursen. kungöra. att efterbe
vakning skett, st1 1ick viss tid, inom 
vilken anmiirkningar rn[1 framstiil
las mot bevakningen. stiillc. varest 
de till ,li'irt'liltar1'11 övcrliirnnaJe b~
vakningshandlingarna skola htdlas 
tillgiingliga för granskning .1111111 tid 
och stiille för sarnrnantriide inför 
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mantrlide inför , 1111h11cls111a 1111c'11. 

dfacst i anledning uv anmi\rkning 
sammantriide varder erforderligt. 
sa1111 1·is.1· clag. cl 1·i//..e11. 0111 .fi'irlik-
11i11g (i tri!l.fi1s. 11u//ct 1111gc/e11cle cfr11 

11·istig11 .fimlri11ge11 sk.111/ 1·icl riittc11 
.fi'ireko111111a. 

Anmlirkningstiden mtt ej utgöra 
mindre lin t vtt eller mera iin fyra 
veckor fran den dag nvanbcrtirda 
kungi.irdse infördes i Pl1st- och In
rikes Tidningar. Sammantriidet in
för u111h11cls111111111c·11 skall httllas 
inom fyra ve..:knr fr<in anmlirk
ningstidens utgång. 

Om innehållet i kungörelsen ttlig
ge konkursdomaren att med posten 
avsiinc.Ja meddelande till giildeniiren 
och. dlir den efterbevakandcs 
adress Ur klind. till denne ävensom 
slirskilt underrlilta 0111b11cl.1·111a1111e11 
och förvaltaren. 

39 

Fiireslut:<'ll lycld.1e 

/..011/..11rsc/0111e1re11. diin~st i anled
ning av anmiirkning sammantrlide 
varder erforderligt. 

Anmlirkningstidcn m~t eJ utgöra 
mindre lin tvfi eller mera lin fyra 
veckor friln den dag ovanberiirda 
kungörelse infördes i Posl- och In
rikes Tidningar. Sammantriidet in
för ko11k11rsc/011111re11 skall hällas 
inom fyra veckor från anmärk
ningstidens utgfmg. 

Om innehttllet i kungörelsen ftlig
ge konkursdomaren att med posten 
avsiinda meddelande till gäldcniiren 
och. diir den efterbevakandes 
adress lir kiind. till denne liwnsom 
slirskilt underrlitta förvaltaren. 

l iivrigt !linde betriiffande efterbevakning i tillämpliga delar till eftcrättel
se vad ovan stadgats om bevakning. 

Hava flere efterbevakningar gjorts. skola de. såvitt ske kan. handliiggas 
gemensamt. 

Ersiillning till rii11,·11.1 0111/)//c/s-
111a11. förvaltare och gäldenären för 
inställelse vid sammantrlide i anled
ning av anmiirkning mot efterbe
vakning skall gäldas av borgeniir. 
som gjort efterbevakningen: och 
vare borgcniiren jämviil skyldig att 
gottgöra kostnaden för kungörelse 
och annan underriilldsc om efter
bevakningen. Hava tlere borgenli
rer gjort efterbevakning. svare de 
en för alla och alla för en för kost
nad. som iir gemensam för dterbe
vakningarna. 

Ersättning till förvaltare och gäl
denären för instiillelse vid samman
triide i anledning av anmiirkning 
mot efterbevakning skall giildas av 
bllrgeniir. som gjort efterbevak
ningen: och vare borgenären .iiim
vill skyldig att gottgöra kostnaden 
för kungörelse och annan underriit
telse om efterbevakningen. Hava 
tlere borgeniirer gjort efterbevak
ning. svare de en för alla och alla 
för en för kostnad. som är gemen
sam för efterbevakningarna. 

113 * 
Talan mot dom. varigenom an

miirkning mot bevakning ogillats. 
m11 fullföljas ej mindre av förvalta
ren iin av borgeniir och g;ildeniiren. 
I Ji'ciga 0111 siiclan talans .fii/(fi'ifi1111-
cle 111· .fi'irrn/1arc11 sk.111/ rncl i 79 !i 
ji'jr tliir lll'.\'i'Cld11 jitll stadgas iiga 
mot.1Tara11dc I il/iilll{'llillg. 

Talan mot dom. vangcnom an
miirk ning mot bevakning llgillats. 
mri fullföljas ej mindre av flirvalta
ren iin av borgeniir och giildeniircn. 
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11~ * 
fh eJg;'ingsföreliigganJe. som 

avses i 117 ~- hlivit meddelat. skall 
knnkursdomaren oförJriijligen 11n
Jerri"itta rii1101s 11111h11d.1·1111111 och 
förvaltaren Jiirom. 

Bevis. all borgeniir fullg,iorl ho
nom förclagJ edgting. skall sä snart 
det inkommit till konkursdomaren 
av honnm överliimnas till 0111b11ds
r11111111<'!1. Har edgi'\ngsbevis inkom
mit till konkursdomaren i fall. som 
avses i 11 (i * andra stycket. varde 
ock det hevis överfamnat till 0111-

h11d.1111011111·11. 

Dä edgt111gsföreliiggandc. som 
avses i 117 *. blivit meddelat. skall 
konkursdomaren ofördröjligen un
derriitta förvaltaren diiwm. 

Bevis. att borgeniir fullgjort ho
nom förelagd edgt1ng. skall sti snart 
det inkommit till konkursdomaren 
av honom överliimnas till .fiirrn/111-
rcn. Har edgftngshevis inkommit 
till konkursdomaren i fall. som av
ses i I lt'i *andra stycket. varde ock 
det bevis överliimnal till .f('irl'lllta
rcn. 

120 * 
Fiirsummar borgcniir all inDm föreskriven tid till konkursdomaren in-

komma med hevis. all hl1rgeniiren fullgjort honom förelagd edgang. mt1 in
nan s~1dant bevis inkommit fordringen ej komma i betraktande sasom heva
kad i konkursen: dock varde. diir anmiirkning mot bevakningen iir gjord, 
tvistefri1gan priivad i laga ordning. och giille om utdelning för fordringen 
vad diirom iir i 6 kap. stadgat. 

A hc1rge11iirs.1·1111111111111riid1·, .10111 

h1illes i1(/i'ir ri'i11en1 11111hl1ll.1m1111 1:/~ 

ll'r 111g1illgl'll <11· den .f{'ir i11gi1·11111/e 
111· <'1/.i:1111g.1he1·is .fi'irl's/..rirna tid. 
111u .fi1rdri11ge11 ide /..011111w i i>l'
ll'll/..ta11d1', 11/l'd 111i11drl' l'dgi111gshc-
1·i.H·t g1'110111 /..1111/..11rsd11111t1rl'11s ,li'ir
sorg /..0111111it 0111h11d1·1111111111·11 1il/
h1111d11 eller />orgl'11iin·11 ho.\ 11111-

h11d11111111111'1/ sl_l'l'f..t. 1111 h1·1·1'.<.e1 1il/
stiil/1s /..1111/..11r.1do1111/1'1'11. 

123 §:12 

Horgeniir. som till siikerhet för fordran har pantriill i fast eller lös egen
Jom. vare för tillgodonjutandc av riitt till betalning ur den egendom, som 
siliunda hiiftar för fordringen. icke skyldig att bevaka fordringen i konkur
sen. 

lforgeniir. varom i första stycket 
förmiiles. vare. di'tr det iiskas. plik
tig att fasta sin fordran med s[1dan 
ed. som i 116 * sligs. A edg~tngen 
skola fi.ireskrifterna i 116 119 ** 
ii!,!a motsvarande tilbmpnin!,!: dock 
skall hetriiffande tiden for edgi111gs-

"' Sena5te lydelse. 1970: 444. 

Bnrgeniir. varom i fors ta stycket 
förmiiles. vare, diir det iiskas. plik
tig att fiista sin fordran med si1dan 
ed. som i 11 t'i * siigs. Å edgängcn 
skola föreskrifterna i I lt'i- 119 ** 
iiga mot warande tilliimpning: dock 
skall betriiffande tiden för edgångs-
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yrkanJes rramstiillanJe g;illa. all 
Jd rn:1 \'iickas intill Llc-..s borgenii~ 
ren uppburit betalning fi.ir sin ford
ran. 1.H:h mi1 delgivning a\' edgrlllgs
filreliiggande ej ske enligt 15 ~ del
girningslagen. EJgiing,yrkanJet 
vare förfallet. Jiir ej underriittelse. 
Sllm i 11 .. ~ första stycket siigs. el
ler annat bevis. att edgängsflircli.ig
gamlc meddelats. kommit riillens 
011ih11d.1111u11 tillhanda innan kungö
relse om framli.iggande av slututdel
ningsfi.irslag utt1irdats. 

41 

Fiires/11gc11 lydd.11' 

yrkandes framstiilland<.: giilla. att 
det m;·i viicbs intill dess borgenii
ren uppburit betalning för sin ford
ran. od1 ma delgivning av cdg~mg~
foreliiggande ej ske enligt 15 ~ del
givningslagen. Edgi)ngsyrkandet 
vare förfallet. diir ej underriittelse. 
som i 118 ~ första stycket siigs. el
ler annat bevis. att edgångsföreliig
gande meddelats. kommit Ji'irl'lllla
rc11 tillhanda innan kungörelse om 
framliiggande a\' slututdelnings
fiirslag utfärdats. 

Försummar b1.1rgeniiren att inom föreskriven tid till konkursdomaren in
komma med bevis. att b1.1rgeniiren fullgjort honom förelagd edgäng. varde 
den egendom. vari pantriitten iiger rum. säsom annan konkursboeh egen
dom av förvaltaren omhiindertagen: och giille angi1ende borgeniirens riitt 
till betalning vaJ diirom iir i 6 kap. stadgat. 

126 ~:i:i 

Pä förvaltaren ankomme att bestiimma. niir utdelning skall iiga rum. 

Finnes tillgi1ng till giildande av 
tio fiir hundra av bevakade ford
ringar. som ej 11tgi1 med förmims
riitl. mi1 dock förvaltaren ej ltlta 
med utdelning för dessa fordringar 
ansti1. med mindre rii11c11.1 0111/md.1-
1111111 .1111111.rc/,er diinill. 

Finnes tillgfmg t'ill giildande av 
tio for hundra av bevakade ford
ringar. som ej utg{1 med förmäns
riitt. mn dock förvaltaren ej lf1ta 
med utdelning för dessa fordringar 
anstt1. med mindre siirs/..ilda s/..iil 
.fi'ire/igga. 

Kan utdelning till borgeniirer. som hava fiirmtmsriitt och icke jiimlikt 
14J !i lyft betalning fi.ir sina forJringar. liimpligcn iiga rum. m!1 såJan utdel
ning ej uppskjutas i avbidan p;·1 utdelning till andra borgeniirer. 

Sedan all konkurshocts tillgiingliga egendom blivit förvandlad i penning
ar. 'kall slullltdelning ske: dock mi1 ej kungörelse om s~1dan utdelning ut
!1inlas fiirc utgtmgcn av tid. inom vilken borgenLir har att ingiva bevis diir
nm att honom förelagd edgäng. som i I lo eller 123 * s;igs. blivit fullgjllrd. I 
fall. van1m i 70 * andra stycket eller 71 ~ femte stycket fiirmiiles. utgiire 
den omstLindigheten. att diir avsedd egendom icke blivit fiirsi1IJ. ej hinder 
for ,Jututdelning. 

Ar ackordsförslag beroende pi'! 
pri'irning. kan förvaltaren. i den 
m;'tl1 det föranlede' av förslaget. 
111cil s111111yc/..e 111' rii1101s 0111h11ds-

1111111 bta anstt1 med utdelning till 
de,s ackordsfrf1gan blivit avgjord. 

:i3 Scnaslc lydelse 1955: 236. 
·14 Senaste lydelse 1970: 848. 

Är ackordsförslag beroende pä 
prövning. kan förvaltaren. i den 
mtin det foran ledes av förslaget. lt1-
ta ansta med utdelning till dess ac
kordsfr!1gan blivit avgjord. 
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12X ~ 

Di1 utdelning skall ske. itligge för
valtaren alt i .1<1111rnd med riilll'11.1 

r1111h11d,·1111111 uppgöra utdclnings
förslag. C'p/l.1'/ll dii1Tid .1ki(illÅligt1 
1111.'llill,!!ll/' l'llleiillll t!lllh11d.\l/l(/ll//l'll 
och ji'i1T1illllre11. l'llnfr .fi'ir.1/llg1•/ 
ll/l/1ri'i11a1 l:/ier "111h11d.11111111111·11.1 
111('//i11,t.;. 

O~i utdelning skall ske. filigge för
valtan:n att uppgiira utdclnings
förslag. 

Ltdelningsforslag skall för va1je &tri upptagen h\lrgenlir angiva heloppet 
av hans fordran med den rlinta. varä utdelning m~1 vara att berlikna. den 
förrniinsriitt. som mi1 vara med fordringen förenad. samt den utdelning. 
snm hcliiper pii fordringen. Föreligger omstiindighet. som .iiimlikt 141 * 
andr~1 stycket medför inskriinkning i blirgeniirs riitt att lyfta p{1 h;1ns ford
ran be löpande utdelning. eller har borgeniir enligt 14.3 ~ upphurit betalning. 
varde det ock anmiirkt i förslaget. 

Ltdelningsf\irslag skall vara fitfiiljl av redogörelse for förvaltningen av 
egend\lm. för vilken till utdelning avsedda medel influtit. Av redogörelsen 
skall framgt1. huru mycket genom fiirsliljning eller annorledes influtit fiir 
egendomen. samt. dlir ej hela detta belopp enligt fiirslaget utdelas. för vil
ka andra lindam{il i1tersloden tagits i anspri1k. Hava medel. som avses i för
slaget. influtit för egendom. vari slirskild förmänsriitt funnits. skola nu fö
reskrivna uppgifter Himnas siirskilt för den egendom. 

129 ~'15 

Sedan utdelningsförslag upprlit
tats. skall förslaget med diirtill hö
ramle fi.irvaltningsredligön:lsc httl
las tillglingligt för grnnskning it st~il
le. som bestiimmes av ri'i111·11.1 (lll/

lmd.\1111111 efter sam räd med .fi'i1Ta/-
1ure11. 0111h11d.rn1w111e11 l~1te en gtmg 
i Post- och I nrikcs Tidningar och 
den eller de ortstidningar. som he
stlimts för offentliggörande av kun
görelser om konkursen. kungöra. 
att utdclningsförslag uppriittah. si1 
ock fri111 och med vilken dag samt 
var det kommer att hidlas tillgiing
ligt. I kungörelsen skall ock nlim
nas. att den. som vill klandra för
slaget. har att anmiila sitt klander 
p{1 siitt och irwm tid. som ~tadgas i 

no *· 

Det ~1ligger omlmdsm1111111·11 all 
ofördriijligen efter utfärdandet av 

:is Senaste lydelse 1977: 675. 

Sedan utdelningsfiirslag uppr:it
tats. skall förslaget med diirtill hö
rande förvaltning~redogi.irche häl
las tillglingligt för granskning il rid 
och stiillc SlHll. bestiimmes av Fir-
1·llilure11. Niir .fi'1lgll iir 0111 .fiir.1/llg 
till .1/111111de/11i11g. skall .f(.in·allur1·11 
he.1·1<'i111111a rid och sriillt· efter sarn
räd med 1i/lsrn.rn1y11digh1·1c11. Fiir-
1·11/1are11 lt1te en gang i l\ist- llCh In
rikes Tidningar och den eller de 
urtstidningar. som bestiimts fi.ir 
liffentliggörande av kungörelser 
om konkursen. kungöra. att utdel
ningsförslag uppriittals. si1 ,ick fr{111 

och med vilken dag samt var det 
kommer all hrtllas tillgiingligt. I 
kungörelsen skall ock niimnas. att 
den. som vill klandra förslaget. har 
att anmiila sitt klander pt1 siitt och 
inom tid. som stadgas i 130 ~. 

Det aligger .fi'il'l'llllurl'll all nfiir
driijligen efter utfärdandet av ovan-
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ovanniimnda kungiirelsc dels till
stiilla h)nkursdomarl'll ett exem
plar av utdclninl,!sförsl~tgct llch fiir
valtningsn:lh>giircl'l'n. dels n..:k till 
giildcniiren och var:je i fiirslaget 
upptagen horgeniir. vars adress iir 
kiind. med po,tcn liver-,iinda med
delande om innch[tilct i kungört:l
sen: och varde horgeniir tillika un
derriittad om den utdelning. s111n iir 
flir honom beriiknad i förslal,!el. 

0111h11d111w1111<'ll har diirjiimte att 
sit snart ske kan tillstiilla konkurs
domaren ett e\emplar av de tid
ningar. i vilka kunl,!iirelscn varit in
förd. 

Dit kungörelse om slututdclnin!! 
utfördas. skall undcrriittelse diinim 
samtidigt meddelas konkursdoma
ren. 

43 

/-'iirc1 /<1gc11 /ydd1c 

niimnda kungörelse del-, tillstiilla 
konkursdomaren ocli 1ill.1y11.1111_rn
di: • .)1,•1e11 ct t e.\emplar av utdcl
ning-,fiirslagct 11ch fiirvaltnin!!src
dogörelscn. dels o..:k till giildeniiren 
och varje i förslaget Upptagen hllr
geniir. vars adress iir kiind. med 
pl>stcn iiverS:inda meddelande llm 
innch[tilet i kungiireben: 1Kh varde 
horgcniir tillika umkrriittad om den 
utdelning. som iir flir honom beriik
nad i förslaget. 

Fii1T<1iluri·11 har diirjiimte att s[t 
snart ske kan tillstiilla kllnkursdo
marcn och 1i/l.1y11.1111.1·11di.-.:hc1e11 ett 
exemplar av de tidningar. i vilka 
kungörelsen varit införd. 

Dti kungörelse om slututdclning 
u tfiirdas. skall underriittclse diirom 
samtidigt meddelas konkursdoma
ren nd1 1i/l.1yn.1111y11dighc1e11. 

130 ~:u: 

Klander nwt utdelningsförslag skall skriftligen anmiilas hos konkursdl1-
maren inom trcttill dagar fr;1n den dag. lHt forslagd enligt kungiirclsen diir-
0111 först varit tillgiingligt fiir granskning. I klanderskriften skall angivas. i 
vilket avseende iindring i förslaget yrkas: iir srtdant ej iakttaget. m!1 kland
ret ej upptagas. 

Varder klander upptaget. utsiitte 
kllnkursd1m1arcn dag fiir mitlcts 
handliiggning viJ riitkn samt late 
den utsatta dagen minst tio dagar 
fiirut kungöras en gang i Post- llch 
Inrikes Tidningar 11ch dt::n eller de 
1.lrhtidningar. som hestiimts för of
fcntliggiirande av kungl.irelscr om 
konkursen: underriltlc ock siirskilt 
rii111·11s 0111h11d1111,111. förvaltaren 
och den. som anmiilt klandrt::t. 
-,amt. diir klanurct avser utuclning 
till vi-,s borgeniir. s11m icke anmiilt 
klandret. denne. 

Vid m[ticts handliiggning hrirn 
ri111h11d1·111c11111c11 oC"h förvaltaren va
ra tillstiides. 

De fl.ir rn;tlets prl.\vning nöuiga 
handlingar -;k1.ila genom 0111/l/ld.1-

111C111111·11.1 forsor!! tillstiillas kon
kursdomaren fiir alt tillhandah:dlas 
riitten. 

36 s~nastc lyJclsc 197i: 675. 

Varder klanuer upptaget. utsiitte 
konkursdomaren Jag för mälcts 
handliiggninl,! viJ riitten samt lille 
den utsatta dal,!en minst tio dagar 
förut kungl.iras en g:ing i Post- och 
Inrikes Tiuningar och den eller de 
orhtidningar. som bestiimts för of
fcntliggöranue av kungörelser om 
konkursen: underriitte ock siirskilt 
1 il/.1T11.1111.rndighe1c11. förvaltaren 
t>eh den. -;om anmiilt klandret. 
samt. diir klandret avser utuclning 
till viss borgeniir, som icke anmiilt 
klandret. denne. 

Vid m;tlcts handliil,!gning hiir för
valtaren vara tillstiides. 

De for malets priivning nödiga 
hanulingar skola genom .fi'i1TC1i1C1-

,.,.11s försorg tillstiillas konkursdo
maren for att tillhandahtdlas riitten. 
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132 * 
Har horgeniir bevakat foruran ef

ter utgr1ngen av den för heva!..ning 
<iv fordringar uhatta tid, s!..all ut
delning för den fordran bniiknas i 
utdelningsfiirslag. om vars framliig
gande kungörelse utfärdas sedan 
heva!..ningsinlagan genom konkurs
dlimarens försorg kommit riil/1'11.\' 
r1111h11tf.,111a11 tillhanda eller horge
niiren hos 0111h11d.\/11111111c11 visat. att 
be\ a!..ning skett. 

Har horgeniir bevakat fordran ef
ter utgirngen av den for bevakning 
av fordringar utsatta tid. skall ut
delning fiir den fordran beräknas i 
utdelningsfiir.,.Jag, om vars framHig
gande !..ungörelse utfärdas sedan 
bevakningsinlagan genom konkurs
domarens försorg kommit .f("il"l'a/1a
rc11 tillhanda eller horgeniiren hos 
de1111e visat. att bevakning skelt. 

Av medel. som ej iiro upptagna i iildre utdelningsförslag iin i första styc
ket ;1vses. varde J'örst, si1vi1t de förslii, tilldelat borgeniiren st1 mycket. som 
skulle hava tillagts lrnnom. diirest han hevakat sin fordran inom den utsatta 
hcvakningstiden; och tage han diirefter med i.ivriga hlirgeniirer del i vad 
som l\an i1tersti1. 

137 * 
Utdelning for fordran. i avseende 

[I viJJ\en borgeniiren förelagts saJan 
edgirng. som i 116 eller 123 * siigs. 
sl\all. iinda att edg<"tllgen ej full
gjorts. beriiknas i utdelningsfi.ir
slag. som ej avser slututdelning i 
k!lnkursen. D{1 slututdclning företa
ges. mri sadan fordran ej komma i 
betraktande. mcJ minJrc innan 
kungiirclse om framHigganJc av ut
delningsförslaget utfordah bevis. 
att eden avlagts. genom konkursdo
maren> fiirsorg kommil rii11e11.\' 0111-
/>11tf.,1111111 tillhanda elkr borgeniiren 
hos c1111/111d.\/11t11111c11 styrkt. att sit
dant hevis tillstiillts kon!..ursJoma
ren; l)Ch skall. diir fordringen enligt 
vad nu sagts icke mil komma i be
traktande. vad vid tidigare utdel
ning mit hava beriiknats fiir fonl
ringen ga till fördelning emellan 
andra b1_irgeniirer. 

Utdelning för foruran. i avseende 
[l vilken borgeniircn förelagts sndan 
cdgäng. -.om i 116 eller 12::1 S siigs. 
skall. iindit att edgangen ej full
gjorts. beriiknas i utdelningsför
slag. som ej avser slututdelning i 
knnkurscn. Dft slut11tdelning företa
ges, mi·1 sftclan fordran ej komma i 
betraktande. med minJrc innan 
kungörelse om framliiggandc av ut
delningsfiirslagel utfordats bevis. 
att eucn avlagts, genom konkursdo
marens försorg !..nmmit .fi'in·1i/1are11 
tillhanua eller borgeniiren hos dc11-
11e styrkt. att s~tdant bevis tillst:illts 
konkursdoman:n; och skall. d[ir 
fordringen enligt vad nu sagts icke 
mi·i komma i betraktande. vad vid 
tidigare utdelning m~t hava ber;iJ.;
nats för fordringen git till fördelning 
emellan andra borgeniirer. 

Har i fall. dii cdg<1ngsföreHiggandc meddelats bnrgcniir. Slllll till s[ikerhet 
fiir sin fordran har pantriitt i fast eller lös egendom. borgeniiren föranstaltat 
0111 egendomens fi.irsiiljning. lige han ej urrhiira l:ietalning ur egendomen, 
innan föreliiggandet fullgjort-.; och skall fi.irty vad av kiipeskillingen it bor
gcniirens fordran bdöper intill dess l'öreliiggandet fullgjorts eller Jen därför 
föreskrivna tid tilliindagalt insiittas i riksbanken eller annan bank. varnm 
borgcniiren och flirvaltarcn enas. 
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140 * 
Varder gäldenär, som i konkurs erhallit ackord. ånyo försatt i konkurs 

innan ackordet fullgjorts. vare borgenär. vars fordran nedsatts genom ack
ordet. berättigad till utdelning för fordringens heia ursprungliga belopp 
med avdrag av vad han redan må hava uppburit: dnck äge han icke uppbä
ra mer än vad enligt ackordet tillkommer honom. 

Vad salunda stadgats skall ~iga 

motsvarande tilliirnpning. där gäldc
niiren erhållit ackord enligt /age11 
0111 ackord.1Fir/w11dli11g 11ta11 /,(!/1-
k11r.1. 

Vad stilunda stadgats skall iiga 
motsvarande tifömpning. där giildc
niiren crhttllit ackord enligt ack
ordslagc11I1970:847). 

144 * 
Lyftning enligt 143 * må ej med

givas borgeniir. med mindre han 
bevakat sin fordran i k11nkurs1;n. 
diir det enlig! denna lag !\ligger ho
nom. ävensom stiiller borgen för att 
medlen Merbiiras i hiindelse han 
finnes ej vara beriit tigad all i utdel
ning behålla vad han fött lyfta. För
valtaren mä dock med s11111tyckc 111· 

rii11e11s 0111h11d.1111a11 eftergiva hor
gen. om skiil tHirtill finnas: o..:h vare 
kronan ej skyldig att st;illa borgen. 

Lyftning enligt 143 * 111<'1 ej med
givas borgenär. med mindre han 
bevakat sin fordran i konkursen. 
diir det enligt denna lag <!ligger ho
nom. i.ivcnsom stiiller borgen för att 
medlen <'llcrhiiras i hiindclse han 
finnes ej vara beriittigad att i utdel
ning beh{dla vad han fött lyfta. För
valtaren mr1 dock eftergiva borgen. 
om skiil diirtill finnas: och vare kro
nan ej skyldig att stiilla borgen. 

Vad i 141 * tredje stycket iir stadgat om skyldighet att giilda riinta r1 me
del. som 111erbiira~. skall iiga motsvarande tilliimpning vid äterfoiring av 
medel. som borgeniir enligt 14.~ ~fatt lyfta. 

14.5 
Har betalning utfallit pi1 kapital

beloppet av fordran. till -;iikerhet 
för vilken företagsinteåning med
delats. skall riitlt'll.I' u111h11d.1·1111111. 

sedan tiden för klander mot fram
lagt utdelningsförslag g!11t till iinda 
eller väckt klander avgjorts genom 
beslut som vunnit laga kraft, göra 
anmiilan därom till i11skrirni11gsdo
mare11 och d;irvid insända utdel
ningsförslaget eller annan handling 
som visar fördelningen. Kan det 
antagas att ytterligare betalning 
kommer att tilliiggas inteckningsha
varen. skall dock med anmälan an
stit till dess det blivit avgjort, om 
sädan betalning skall utgä. 

37 Senaste lydelse 1967: 1-14. 

a *31 
Har hetalning utfallit pä kapital

beloppet av fordran. till siikerhet 
för vilken företagsintcckning med
delats. skall Firrnltari·n. sedan ti
den för klander mot framlagt utdel
ningsförslag gått till iinda eller 
väckt klander avgjllrts genom be
slut som vunnit laga kraft, göra an-

. miilan därom till i11skrirni11gs111y11-
dighete11 lH.'.h diirvid insända utdel
ningsförslaget eller annan handling 
snm visar fördelningen. Kan det 
antagas att ytterligare betalning 
kommer att tilläggas inteckningsha
varen. skall dock med anmälan an
stä till dess det blivit avgjort. om 
s[idan betalning skall utgit. 
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Niir innehavare av inteckning sum avses i för~ta stycke! lyfter hct;ilning. 
skall anteckning hiirnm göms p:1 inleckningshandlini;en. 

146 
Da förslag till slu1111delning enligt 

11tfördad k11ngi\relse först iir att till
gi1 for granskning. anses konkursen 
avslutad. iimb alt tvist om bevakad 
fordran eller fr~1ga om underhMI i1t 
giildeniiren eller lllll arvode till rii1-

1e11s 0111h11ds1111111 dia förvaltare 
:innu ej iir slutligen avgjord eller nt1-
gon ytterligare tillgång. i följd av 
riitteg;\ng eller annorkdes. seder
mera k;m uppkomma for ktmkurs
boet. 

LXi fiir..,Jag till slututdclning enligt 
utfärdad kungörelse riirsl iir ;111 1ill
i;i\ for gran,kning. anses klmkursen 
avslutad. iindi1 ;itt tvist nm he,·akad 
flinlran eller fr;'1ga nm underh;'ill ;'il 
giildeniin.:n eller 1l111 ar\'\idc till l'iir
valtare iinnu e.i iir sl11tligcn avgj1lrd 
eller nagun yllcrligare tillgtlng. i 
fiiljd av riilleg[ing eller amwrledes. 
sedermera kan uppkomma för kon
k11rshocl. 

lh;1n hinder av all konkursen av.•dutals mi1 ackordsfiirslag -;om ingivits 
:idig:.irc priiv;is enligt vad s11m stadg;is i 7 kap. 

148 ~ 

Varda efter konkursens avslutan
de medel 1illgiingliga för 111delning. 
idigge förvaltaren all utdela dem till 
hmgeniirerna. si1 ock att avgiva re
dovisning för förvaltningen av med
len: skolande diirvid de i denna lag 
om utddning iivensom om reduvis
ning vid slututdelning givna stad
ganden Himla till efterriittelsc. Efter 
framstiillning av riil/1'11.1 ol/lh/((/.1-

1111111 och förvaltaren iigc dock kon
kursdomaren, nm han med hiinsyn 
till de med en utdelning fi.irenade 
ko,lnaderna finner s;'1dan icke 
Himpligen höra iiga rum. förordna. 
att medlen i stiillel for all utdelas 
skola överliimnas till giildeniiren. 

Vard<i cfter konkursens avslutan
de medel tillgiingliga for utdelning. 
;·t1iggc förvaltaren all 11tdcla dcm till 
b11rgeniircrna . ..,,, 11ck alt avgiva re
dovisning för förvaltningen av med
len: skolande diirvid de i denna lag 
om utdelning iivensnm om redovis
ning vid slututdelning givna stad
ganden famla till efterriittelsc. Efter 
framstiillning av förvaltaren iige 
dnck konk11rsdomaren. om han 
med hiinsyn till de med en utdel
ning fiircnade kostnaderna finner 
si1d;m icke ltimpligcn hiira äga rum. 
förordna. all med len i stiillet för all 
utdelas skola överlämnas till gälde
niiren. 

149 ~:ID 

Har glildcnären om betalningen Har gtildenliren om betalningen 
av sin giild triiffat skriftlig överens- av sin giild träffat skriftlig överens-
kommelse med alla borgeniirer. kommclse med alla borgeniircr. 
som bevakat fordran i konkursen. som bevakat fordran i konkursen. 
eller har han andra bcvis. all nfönn
da horgcnlirer blivit förnöjda. var
de. sedan dcn för hcvakning av 
fordringar utsatta tid g~\tt till iinda. 

'"Senaste lydelse 1970: 84~. 
3" Senaste lydelse 1977: 675. 

eller har han andra bevis. att nämn
da borgenärer hlivit förnöjda. var
de. sedan den för bevakning av 
fordringar utsatta tid gtttt till iinda, 
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konkursen nedlagd. om giildenliren 
gi.ir ansökning diirom h11s konkurs
domaren. Innan k11nkursdomaren 
medddar beslut i anledning av an
sökningen. skall han höra riitte11.1· 
0111h11drnwn och för\'altaren. 

.Är si'ldan ansökning gj1lrd. äge 
kllnkursdPnwren. lllll han finner 
sktil dlirtill. förordna. att medan an
sökningen iir beroende pi1 pri\vning 
hllels egend11m ej mt1 säljas. sä vitt 
det ej rtikallas av anledning. som 
avses i 6/ ~andra .1·rrckc1. 

47 

Fiil"l'.1/11gen lycll'i.H' 

konkursen nedlagd. om giildcniiren 

gör ansökning dlirom hos konkurs
dllmaren. Innan konkursdomaren 
meddelar beslut i anledning av an
sökningen. skall han höra förvalta
ren . 

.Är sådan ansökning gjord. iige 
konkursdomaren. llm han finner 
sklil därtill. förordna. all medan an
sökningen är beroende på prövning 
boets egendom ej 111[1 sliljas. sä vitt 
det ej påkallas av anledning. som 
avses i 63 ~ andw .11ycke1 1111clra 
och 1re1(ic meningarna. 

Varder konkursen nedlagd. fate knnkursdllrnaren införa tillkännagivan
de dlirom en g[111g i Post- l1ch Inrikes Tidningar och den eller de lll"tstid
ningar. som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. 

15~ *"' 
Ingives ackordsförslag i rlill tid, 

skall konkursdomaren inhlimta ytt
rande av rii11e11s 0111h11d1·111a11 och 
fiirvaltarcn huruvida fiirslaget bör 
fiireHiggas borgeniirerna. A \'.\ 1.rrku 
clc all si1 sker. 111!1 fiirslagel uppla
gas endast !lm kllnkursd!lmaren fin
ner synnerliga sklil dlirtill. 

Ingives ackordsförslag i riitt tid. 
skall konkursdomaren inhiimta ytt
rande av förvaltaren huruvida för-
slaget bi.ir rnrcliiggas horgeniircrna. 
A r.1ryrkn den/Il' att si1 sker. mä för
slaget upptagas endast om konkurs
domaren finner synnerliga skiil diir
till. 

159 -~· 1 

Om hildl' horgl'niir och horg1•11s-
1111111 clla 1111111111 so111 fiirutom gii/
de11iir<'11 u11s1·t1rar .fi'ir horge11iire11.1· 
.fimlran 1·i(ja rii.1ra .f('ir denna i ack
ord\/i'1/g1111. hu de 1illsa11111111ns en 
rii.11, 1·i/kc11 hl'riif..nas (/ier horge
niircns fimlrt111. l\11n11<1 cle icke 
l.'1111.1', giilll'I· horge11iire11s mening. 
11111 1j de antlrn /iisa 111 honom c/la 
slii/111 he1rygg1111clc siikahel .fi'ir 
Ji>rtlringen. 

9 kap. 
//11m .Ji'i1:/ill"a.1· skall. tlii ko11k11rs- //1111d/iigg11i11g u1· 111i11c/n· ko11-

ho i:i./i"irshlr 1i/I hc.11rit!ande m· ko11- k11r.1. 111. 111. 

f..11rsk11st 11uclcma. 

• 0 Senaste lydelse 1970: X4X. 
" Fiirutvaram.lc J.'i9 * upph~ivd genom 1970: H48. 
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Fc'ir1·.1 lagen lydel.l"I' 

185 h ~ 

l_fi-11g11 0111 _hin-11/111re11s llllmii11n11 
1iligg11ndl'11 iiga 51. 51 a och 52 ~~. 
53 !Ui"frsta styckl't. 57 ~. 58 .~.fiirsta 
och lllldra styckenll samt fiO .~ 11nd
ra stycket motsrl/ra11de 1illii1111'
ning. Vidare iig1'r 5../ ~ 11111t.ff11r1111-
de tillii111p11i11g. 

Fiirl'llltarc•n s/..all lii11111a /..1111/..ur.1-
d11111are11 och 1illsy11.w11yndighete11 
skr(lilig Uf11'gifi om 11rsa/..ern11 till 
i:iilde11iirens ohe.1ti/11(/, s1li·it1 de 
/..unnat utriinas. S11111tidig1skall11n-
111iirkas. 0111 dl't har Firekommit 
förhålla11de som kan .fiiranleda 
äten·inning till konkurshol't och 0111 

det .finns skälig anledning 1111/agu 
att gäldenärc•n gjort sig skyldig 
till giildeniirshrott. Fi11ns anled11ing 
till sådant antagande, skull grun
den diir.fi"ir c111gil'lls. Om giildenii
ren iir eller under det senaste året 
Fire konkursansiikningen l'lirit hok
fiiringsskyldig, skall l'idare anmiir
kas, 1'ilket hok.fiiringssystem han 
har tillämpat och hur ho/..j("irings
sky/digheten har Ji1llgj11rts. I stl
da111 j(i/I skllll samtidigt den a1· giil
deniiren senast uppgjorda halans
riikningen ingivas. 

Så snart kunskap har r1mnits 0111 
/iine- eller pensionsskuld skall Ji"ir
l'(J/taren anmäla sädun skuld till 
kr11111~fi1gde111yndi1:heten i den ort 
där gii/deniiren hur smra i t1·iste-
111ål som ang11 giild i allmiinl11:t. 
Finns ".i liine- eller pensiuns.1-kuld. 
skall j("irl'(1ltare11 anmärka detta i 
bouppteckningen. 

Bouppteckningen s/..all Jlllllte 
11/Jp.~·{fia niligl andra stycket till
stiil/as konkursdomaren och till
sy11s111yndighete11 snarast och se
nast en månad friln /..onkursheslu
tet. Niir siirski/da omstiindighNer 
Fire/igga . .fi/r konkursdomaren he-
1·i(i11 uppskm·. 

Om förrnltaren }inner att gälde

nären kan misstiinkas för all ha 
gjort sig skyldig till giildeniirshrott. 
skall han 0111edl'ib11rt underrätta 
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31 Fmmg1ir <'j m· ho11pp1ec/..-
11ing1'n, 1111 1il/gang .finnes 1ill hl'
.1·1 ri iland I' 111 • /.. on /.. 11rs/..os1n11 d C/'1111, 
/..alle /..t1n/..11rsi/011wren genast giil
dl'niirl'n all instii/111 sig fiir all fiista 
ho111>/>ll'CÅningl'11.1 ri/..tiglrl'l ml'd 
.1i1dan l'li, som i 9/ !i siigs. /:'dgting-
1·11 1111/ <'.i /l/.\tillll.\' 1111 iig11 /'11111 1idi
gare iin en ,.,,c/..a 1jier del hc.1/111c1 
0111 /..on/..11r.1 1111,dddmfr.1·. liar /..t1n
/..11r.111111·ii/..ni11g1'n gjo/'/.1 a1· horg1·
niir. 1·arde 11nderriiud.1·l' tlfll tiden 
Fir l'dgtingen med posten ii1·1'rsiind 
till lront1111. 

Ldgi/ng.1yrkande, rnrom stadgas 
i 93 !i. 1111/jii111riil i.fi1//. rnrt1m 1111 iir 
.fi·i/g11. 111· ht1rgeniir.fi·am.1·1äl/11s. 

l'ad 4 ka11. i ii1·rigt .fi'irt's/..riin· i 
111·.1eende ,·; edg1ing lik11so111 ock 
1·11,/ i s11111ma kapitel st11dgas om 
f't(/i'i(id .fi"ir giildl'11iir <Il' trl'dsk11 1111 
rid ho11p111ec/..11ing.1:fi.irrii11ning 1·11ra 

tillstiides och uppgir11 hol'f s/..111/ i 
./iill. som lriir 111·s1'.I', 1ig11 mt1t.1Ta
ra11de 1i//ii1111'ni11g. 

4 J i·arifrr <'j genom 1il/iigg 1·id 
houppteckningens hecdig11nde eller 
l'fie.11 1idag11/agt. 1111 til/g1ing ,linnes 

50 

Fiireslagen lydc/.1·1' 

allmiin 1/klag11r1' d1iro111 och diil'l'id 
a11gi1·a grunden .fi'ir mi.1·.1·1ankl'n. 

185 (' ii 
Om ej annat iir föreskri1·e1, skall 

l'gendom so111 .finns i hoet sii/jas 
sil snart det !timr>ligen /..1111 ske. 

BetriWi111dc .fi"irsii/jning m· egen
dom, fi1rtsii111111de eller iileruppta
galllie 111· riire/.1e, indril'lling a1· 

.f/.,.dring11r och Jl'irli/..ning a11gtl1'tllie 
o.1iiker eller t1·i.1tig 1illgå11g under 
/..t111/..11rse11 giilla 61, 63, 67, 70, 71 
och 73-78 iiii i 1illiimpliga delar. 
/-ill"liran .10111 /..11n giiras giil/ande i 
/..011/..11rsen .1/..al/ 1111ses som he1•a/..11d 
fill"liran. Den tid m·.f.\·ra \'l'ckor som 
enligt 73 !i .fi'ir.1/a styc/..et s/..1111 rii/..
nas .fi'11n .fi'irsta horge11iirs.111mma11-
1riide1 sk11ll i stället rii/..nas ,li-ii11 
/..on/..11rshe.1l111e1. 

185 d !i 
Si1 snart houpptec/..ning har 1ill

.11iillts /..on/..11rsdom11re11 skall denne 
/..111/a giildeniiren att instii/111 sig fiir 
11/t m·/iigga såd11n ed som m·ses i 
9 I !i. Är giildeniiren Jiidsho och 
lr11r .fl"in·a/tare ej utsl'/1.1', s/..all 1·ad 
som i 9 I !i andra styc/..et sägs om 
Firl'llllaren i stiillel gii//a /..on/..11r.1-
d1mwn·n. L:.,'dgiingen .fiir 1'.i iiga rum 
1idig11re iin en 1·ec/..a ,fl-iln /..on/..11rs
hes/11te1. 

Finner /..on/..11rsdo11wre11. .1cda11 
ho11pp1ec/..11i11gen har hcetlig11ts. t'.f~ 

ter ti'i1T1i!t11re111 hiirande all till-
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till hes/ridande m· /..011/..11rs/..os11111-
dema, och stiilles ej heller sii/..erhet 
Ji'ir sagda /..ostnader, mcddde /..1111-
/..11rsdomare11 hes/111 om 111·skrii·-
11i11g 111· /..onkur.l'l'll. Innan giildenii
ren heedig111 h1111pptec/..11i11ge11 eller 
1111111111 .fitllgjort cdgäng, som må 
hm·a .fi'irelagts honom. nui /..011k11r
sen 1'.i m'.,f..ri\'ils, diir ej himlcrfi'ire
ligger .fi'ir edg1i11gs .fi1llgiira11de 
inom s/..ii/ig tid och /..11n/..11rsdoma
re11 .finner 11n/cdni11g sa/..nas till an
tagande, all genom edg1ingen 1ill
g1i11g ti// /..ost1111dcm11s hestridande 
s/..111/e yppas. 

51 
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gångama ej räcka till het11/11i11g m· 
kon/..ursko.1·111111/ema och 111111w1 
skuld som hoet har ädragit sig. 
skall han hes/Illa om m·.1·kril'l1ing m· 
konkursen. Sådant hes/111 .filr doc/.. 
ej meddelas Ji'irriin Firl'llltaren har 
.fitl/gjort l'lld som åligger honom 
enligt 185 h ~ andra styc/..et. A 1·

skril·e.1 kon/..ursen, skall.fi'irl'llltaren 
.1·11111'11.l'I m·ge redori.rning .fi'ir fiir
l'llltni11ge11 till tillsynsmyndigheten. 
A 1·s/..r(fi a1· redm·is11i11ge11 skal/ 
lämnas till ko11/..11rsdom11ren. 

fi'ire/iggcr hinder mot att ho11pp-
1ec/..11i11gsed adiigges m· giildenii
ren eller annan inom s/..ii/ig tid och 
saknas anledning antllga all /.IC'-

110m såda11 edw/11/.1 skuffe yppas 
tillgång till betalnin/.I a1· kon/..urs
k;Jstnadema oc/1 1111nlln s/..uld som 
hoet har ådragit sig, äger Ji'irsta 
.1·tyc/..et mof.1'1·11rande tillämpning 
trots llll edgång ic/..e har.fi1llgjorts. 

Innan egendomen i boet återstä/
les till gäldenären, skall fön·altaren 
m· egendomen, sch·itt den förslår, 
betala konkurskostnaderna och an
nan skuld som boet har ådragit 
sig. 

185 I'~ 
A 1'.1·/..ril'e.1 ej /..onk11r.H'11 cnligt 

185 d ~ .1/..all boets mcdc/, sedan all 
tillKiinglig egendom hllr fiirrn11d
/11ts till pengar, delas ut till borge
niiremll i den mtln medlen ej hehii-
1·11s .fi'ir betlllning 111· kon/..urskost
nlldema och 111111a11 .1·/..u/d som boet 
har ådragit sig. Utdelningen s/..all 
iiKll mm i enlighet med de11 riitt tiff 
betalning som tillkommer horgenii
renw. Ifall som m·ses i 70 .9 1111dra 
styc/..ct eller 71 *femte stycket ut
gör de11 omständigheten att diir a1·
sedd egendom icke har bli1·it såld l'.i 
hinderfiir utdelning. 

Fiirs/ag till utdelning 11ppriitt11s 
m· fiirl'llltaren. Fiirs/aget s/..11// fiir 
1·111je diiri upptagen horgeniir ange 
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heloppet 111· h1111.1 Jimlr1111 med den 
rii11111 l'11rp1/ 111t!e/11i11g .1/..al/ herii/..-
1111.1. den .fi'im11)11.1rii11 .10111 .fi'i(jer 
med .fimlri11ge11 och de11 111de/11i11g 
.10111 hdiipcr t>li de111111. Vid _li'ir.1/11-
gct .1kall .fi1g11.1· .11/dw1 .fi'irrn/111i11g.1-
redt1giirdl'l' .\(}/Il 1111gi1·1'.1 i 128 .~ 

trn{ie .11ycke1. 
Vid 1illii1111111i11g m· 138 l'i/er 139 ~ 

.1k11ll 1·11d .10111 siig.1 diir (}/Il den dt1g. 
,li-1111 1·i/ke111idc11.fi'ir klander 11101111-
dd11i11g.\/i'irs/11g iir llll rii/..11t1. i .1tiil
/e1 lll'.\l' dr1g1'11.fi'ir 111dc/11i11g\(i'irslt1-
get.1 llf'f11'ii 111111de. 

/85 f~ 
Fiirrnltarcn st.1111 ge11t1.11 1ill.1tiillt1 

t.011k111".1d(}flllll"l'll och 1ill.1y11.1111y11-
diglll'ti'11 111dd11i11g.1Ji'irslagl'l och 
.fi'in·11/111i11g.1Tetl1>giird1e11. lian 
st.all .rn1111idig1 tll'ge redo1·i.111i11g 
.fi'ir .f i'in ·1i/r 11 i11ge11 I il/ I ills_rn s m_rn
dighe1 e11 och diin·iJ h{ti1gt1 Je 
h1111dli11g11r .\(}/Il k111111t1 t'tlfa m· he
tyddse .fi'ir t.11111roll 111· reJm·i.rning
t'll. A 1·.1/,.r(lil'r m· redol'i.rningell 
jiimte hUi1g11de h1111dli11gt1r skola 
hi1111111s till k1111t.11r.1domare11. 

K1111k11r.1·do111are11 skall genast i 
P11st- och Inrikes Tidningar och 
Je11 eller de ortsriJ11i11gar. som he
stiimtsfiir 1dl'e11tliggiira11Je m· ku11-
giirelser 11m konk11rse11, kungöra 
t1ll 11tdelni11g.1:fi'irslag har 11ppriit
ta1.1. Den .\'(i/Il l'ill frw11stiilla i11-
1·ii 11d11i ng mot utdel ni11g.1j('irs/aget 
skall giira dettll hos ko11k11rsJ11ma
re11 senast t1·ä 1·eckor 1~fter det att 
kungiirelsen 1·1ir il~fi'ird i Post- och 
lnrikcs Tid11i11gt1r. Erinran härom 
skt1/I i11tt1gt1.1 i k1111giire/.1e11. 

Seda11 1ide11 .fi'ir im·iinJning mot 
111de/11i11g.1:fi'ir.1·lage1 har gtlll 111. 
skall ko11k11rsdomaren .f{1ststiilla 
111dcl11i11g i ko11k11rse11 enligt .fi'ir
slagel. om det i:i genom inl'iindning 
eller pli t111nat .1iill framgtlr all jl>I 
eller hri.11 .111m i111·crkt11 pil ntlgon.1· 
,.,·iu .fi"ire/igger. Finner ko11k11rsdo
m11rc11 .1ig icke hiim .f{1st.1tiilla 111-
del11i11g 1'11/igt .fi'irslt1get, skall ht111 
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antingen giira hchiil'/iga ii11dri11gar 
i det och .fi1ststiilla utdelning enligt 
det .1tll11nda iindrade .fi"irslaget eller 
tlfl•1:fi"in"i.rn iircndct till j("irl'{Jltaren. 
l\lot hcslut 11111 iite1:fi"in·i.rning fär 
t11la11 l'.i .f("iras. All ny/I 11tdelni11gs

.fiir.1/ag lwr llf!f!rcillats skall k1111gii
r11s endast 11111 d1't.fi1111s skiil till det. 

Niir heslut om .fi1.1·1.1"tiil/else m· ut
delning fl/('ddela.~. anses konkursen 
al'slutad. 

185 g * 
Sedan heslut 0111 J{1ststiillel.H' al' 

utdelning i konkursen har 1·111111it la
ga f..rt(fi, s/..all fiirl'{lltaren snarast 
tillstiilla horgeniir de medel so111 
till/..omma denne. Deua giillcr dock 
c:i hctri!lfi111de .fimlran som iir be
roende a1· 1·ill/..or, so111 m·ses i 136 *· 
eller som iir fi"ire111ill .f("ir riiue

gtlng. Borgeniir iir heriilligad till 
den riinta som har 11ppl11pit pil 
111cdlen fn/11 dagen fi"ir 11tdelnings
.fi"irslagets 11pprii11a11de. Niir 111ed
len ha tillstiilll.I" horgeniirerna, .1·/..a// 
Ji"irrnltaren anmiila det hos kon
/..ursdomaren och tillsynsmyndig
heten. Ilar hetalning 11(fi1llit pli /..a
pitalheloppet a1· .fimlran, till säker
het .fi"ir 1·il/..cn Ji"iretagsintec/..ning 
meddelat.i, giiller 145 a *· 

Bli ml'del tillgiingliga .för utdel
ning sedan /..onkursen m·slutats, 
skall .fi"irl'llltaren utdela dem till 
horgenii/"l'ma och lll·gc redm·i.rning 
.fi"ir .fi"in·altningen a1· medlen. Be

stii111mc/.1·cnw i 185 <' och 185 f ** 
0111 utdelning ocli redo1·isning skola 
diil"l'id tillii111pt1.1. Att nyll 11tdel
ning.1:fi.irslag har 11ppriittat.1· .1·/..all 
kungclra.1· endast om det finns skiil 
till Jet. 0111 konkursdo111aren med 
hiinsyn till de 111ed en utdelning fi.ir
enadc kostnaderna finner att stl Jan 
icke liimpligen hiir ske, iiger han ej: 
ter fra111stiillning ll\' .f("ir\'llltaren 
filrimlna att medlen i stället .fl"ir att 
utJdas skola ii1·er/iimnas till giilde
niiren. 
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5) /-'i11ne.1 hoet .fi'irslii till /...on
/...11r.1·/...o.1·1111ulema.1· he.1tridande eller 
stiille.1· .1ii/...erhct .f('ir desa111111a, .1/...all 
/..on/...11rsdo111aren ia/...11aga l'llll som 
011(/iir111iile.1· i 19 ~. diirvid likväl de 
tider. som enligt .1agda 1wrngr1(( 
skola räknas från det beslutet om 
konkurs meddelades. i sHillet skola 
riiknas fran dagen för utfärdandet 
av /..1111giirel.1e enligt {laragrqf('n. 
Aled konkursen skall ji'im1·iil i öv
rigt .11i .fi'irlwlla.1· som i allmänhet är 
hetri!f.1(11ule /...on/..11r.1er föreskrivet: 
doc/.. att, diir ho1111ptecf..ning.1ed re
dan 111·lagts, det i'.i åligger gäldenä
ren eller annan. som g1/11 eden, att 
1/n_w fullgöra sadan edgang. 
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185 h .~ 
0111 fiin·altaren i /..on/...ur.1 som 

lwn1//i.igge.1 som mindre /...on/...ur.1· 
.finner all i 185 ~ .fi"ir.1·111 stycf..et 2. 
anginw fiirut.1ii11ningar .fi'ir si/dan 
lwnd/iiggning ic/..e .fi'ire/igga .1111111 

att hol!t räder till betalning m· dels 
de t..on/...11rs/...o.1tnader som .fi"i(ia 111ed 
all /..on/...11rse11 lw11J/iigges i e11/ighe1 
med \'lid som i al/miinhet är fiil'l'
.1/..1"il'et i.fi·åga om /...on/..11rs. del.1 an
nan hocts s/...11ld, s/...all han gen11.1t 
anmäla detta till /...on/..11rsdo111aren. 

Om /..on/..11rsdo111aren, l'.lil'r 1ill
.1yn.m1yndigheten.1· hiirnnde. i an
ledning m· an111iilningen ella di1's/ 
finner atl /..on/..11r.1en biir lwnd/iig
gas i e11/ighe1 111ed l'(llf .10111 i 11/l-
111iinhl'I iir .f('irest..rii·i'I i fråga 11111 
/..11nf..1trs. s/..all /..11n/..ursd11111aren 
hesl111a all /..11n/..11rs1'n s/...all hand
läggas i denna ordning. ,\Jedde/as 
st/dant hesl111, äga 19 ~ .fi'irs1a och 
tredje .1·1yc/..ena 11101.1·1·arande 1ill
lii111{111ing. 

Beslutet jiimte l'lld /...11n/...ursdt1-
mare11 har hestiimt enligt 19 !$ 
.fi'irsta styc/...et s/...all /...11ngiira.1 i Po.11-
och Inrikes Tidningar och den el/i'!' 
de ortstidningar som bestiimts fiir 
o.ffentliggiirande m· /...ungiire/ser 
11111 /...on/...ursen. De tider som enligt 
19 ,q ji'irsta styc/...et skola räknas 
från det beslutet om konkurs med
delades skola i stället riiknas från 
dagen för utfärdandet av /..11ngiirel
sen. 

i\4eddl!la.1· beslut enligt andra 
styc/..l'l, .1'/...all fiin·altaren anse.1 
1·aru /I/sedd enligt 45 ~- Boupptec/..
ning so111 angii·es i 53 ~ behii1·er 
ic/...e upprii11a.1· på nytt. Ej heller 
hehiii·er gäldenären eller annan 
som al'!agt bo11f111tec/...ningsed clla 
heediglll 1·i.u uppgifi i ho111>/>tl'l'/...
ningrn till'r fullgöra sf1dan edgång. 
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186 *43 

\/arder ejier utfiirdanclet m· den i 0111 ji"ir1'lil111rl' som hur 111.1e11.1 
19 .~ Oll!fi'irmiildt1 Å1111giirelse11 ·11p- enlig! 46 ~ .finnl'I" 1111/ed11i11g 1111111gu 
/>enht1rl, all tillgllng <:i ,linnes till all tillg1111g11n1<1 i ht1et 1'.i nicf..11 1ill 
hcstridundc 111· k1mk11r.1/..o.1·t11t1dcr- hc111lni11g 111· /..011f..11rs/..o.1·11111tlcr1111 
1111. 1/figge .fi'irl'ltlt11rl'n 1111 1111111 och a11111111 s/..11ltl .10111 hoc/ !tar 

driij.m11i/ göra anmiilan 1..Hirnm hos 
konkursuomaren. Vid .1i11/u11 an111ii
lt111 .1Åaf/ .Ji1g11s redovisning för för
valtningen. 

i11lrt1.~i1 .1ig: .1/..11// '11111gc11u.1l1111111ii
fa dl'/111 1i/I konkur~doman:n. /-11111 
st.all .1111111itli!.!l 111·i:c r.:dovisning 
för fiirvaltningc:n 1ill 1illsrn1111_rn
dighc11·11. \'id u111111il1111 .10111hiir111·-
ses .1/..1111 .fi1ga.1 111'.1/..r(fi 111· rnlo1·i.1-
11i11g1•n. 

Finner konkursdomaren efter Om konkursuomaren. efter till-
riittens t1mh11ds111ans hörande an
mlilningen vara befogad. lilt1· han 
kungöra dcnst1mma 1•11 gång i Post
och Inrikes Tidningar och den eller 
de ortstidningar. som bestämts för 
offentliggörande av kungörelser om 
konkursen. Stiifle.1 inom 1ret1io 
dagar frän det lw11giirefscn infi'ir
des i /'ost- och lnrikl's Tidningar 
.1ii/..crhe1 ji'ir /..onk11rs/..ostn11dern11. 
ran• 11n111iilningen Ji'i1:f<ille11. Vill 
borgenär eller glildenären 11n1111rle
des visa. att tillgång .finnes till he
strid11nde a1· sagda kostnader. giire 
<111miilu11 cliirom hos konkursdoma
ren inom tid, som nyss 11ii111n1S, och 
iige /..on/..11r1·d11m11n•11 gi1·11 honom 
dl'! ni dm 111, som prii\'{/s niidig 1. Dii r 
sii/..erhe1 1j .1·1iifles elfer a111111il1111. 
som sist s11g1.1. l'.i fåranleder till a11-
tag1111de. atl ml'lfrl till giild1111cle a1· 

111imnd11 Åos11wder .finn(l.1·, 111eddde 
/..011/..11rsdo111aren hes/111 om av
skrivning av konkursen. 

s1·11.\111.\'/1digh1·101s hiirande. i 1111-
/1•tlni11g 111· anm~ilningcn dl{'/' di1·st 
finner grund J('ir 1111t(lga11de 1111 till
gi/11gam11 iiro .11/ otillriickliga so111 
siigs i .fiirst11 styckl'I. s/..u/l han 
kungöra det111 i Post- och Inrikes 
Tidningar m:h Llc:n c:ller de: ortstid
ningar. som bcstiimts för offentlig
görande av kungörelser om konkur
sen. Vill borgenlir elkr glilden~iren 
visa att tillgtrng.fi1111s till h<'t"lning 
ar 11iimllll" kostnader och sf.:11/d. 
s/.;111/ h11n a11111iila detta hos kon
kursdomaren inom 1·n 1111/111111 frän 
de 11 dag då /.: 11ngiire/se11 \'ll r i l!fi'ird i 
Post- och lnrikl's Tid11ing11r. /\011-
/..11rsdo11111ren iigl'r ge horgC'niir1•11 
eller giildcniirl'n hehiirligl rtltlmm. 
fi'ir1111lecli-r 1111111(i/a11 som 1111 har 
1111gi1·i1s elfer annan i111ri!f/i1d c1111-
s1iimlig/il'I i:i 11nt11g1111de atl 1il/
gt/ng .finns 1ill hl'lalning 11\' ko11-
/..11rsko.1tn11dl'mll och 11nn1111 sk11IJ 
st1111 hul'I har adragil sig, sÅ11// kt111-
/..11rsdon111ren hes/11111 om avskriv
ning av konkursen. H11r.fi'i1T11/111rc11 
ic/..e m·gii·it redm·i.rning _f('ir(i'ir\'lll!-
11i11gen. skall han giira de11t1 innan 
hesl11t 11111 11\'sk1fr11ing meddelas. 

187 * 
A rgtir Ji'irrnltarc eller gran.1'k- A rsf.:1fre.1· f.:unk11r.1e11 enligt 185 tl 

ningmwn .1ed1111 jiimliÅt IR6 ~ an- ell1'r IR6 ~ dia a1·sl11t11s ko11f.:1tr.l'<'ll 
111iila11 .1Åt'll diirom att tillgi/ng ('.i enligt 185 f ~. skafl konk11rsdo111a-
.fi11n1·s till he.1trid11nde a1· /..onk11rs- l"l'n e.fier hiirande ai· tilfsynsmyn-

"-'Senaste lydelse 1977: 675. 
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/..o.1/11i1der11i1, s/..111/ horge11iirss11m
lllilllfriide . .111111 om.fi'irmiiles i 49 ~. 
i:i 111.1ii1/ll.1, sil lii11ge a11mii/11inge11 
iir henwnde f'<l pnfrning. 

56 

Fiireslagen lydelse 

digheten bestämma an·ode till för
raltaren och ersät111i11g för k11stnad 
som uppdraRel har me1{fi)rr. I fråga 
om an·ode äga 82 och 83 H. 84 § 

första sryckl'f samt 86 § mot.1·1·a
rande tillämpning. 

Finns i hoet ege11dom. l'llri sär
skild fiimu111sriitt iiger rum, Riillcr 
81 §. 

Regeri11ge11 eller myndighet som 
regeringen hestiimmer fiiststiiller 
lll.rll .1om skall tillämpas 1·id be
stiimma11de m· an·ode till .fi'irl'lilta
ren. niir konkurs arsk1fres enligt 
185 d §. 

188 ~ 

Vi1rder /..011/..11rs, som 11ppstl111 e.f: 
ta il//.1iik11i11g il\' h11rge11iir. m·s/..ri-
1·1'11.iiimli/..1 185 ii. \'lll'e h11rge11iire11 
11/i/..tig lift ridkii1111a.1 Je ar Ji'irf11-
rwule1 .fi'irw1/edJ11 ko.l't11t1dem11. 
diiri inheJ,?ri{ll'll g1111görelse. i:fia 
k1111k11rsdo111arl'/1s hepf'l'il-1111de. till 
g11d 111an . .1"11111 0111f"ir111iile.1· i niimn
da riarngn(f under 2 ). Beslutet om 
/..011/..u1".1e11s ll\'.1/..rir1111de skllll i1111e
liiil/11 ii/iigg1111de fiir horgcniiren all 
giild11 11ii11111d11 kostnader. diin·id 
rn1:jc kost11adshelor1fl skall särskilt 
1111gi1·11.1·. 

flur /..onkur.1· 11ppliiirt a11norl1'de.1· 
ii11 gl'1111111 .1/111111del11i11g, iige ko11-
/..11ndo111are11, i den 111än konkurs
hoe1 i:i /ii1111111r 1illgli11g 1ill giildlln
de 111· rnd /..011/..11r.1d1111111re11 ji'irskju
tit .f('ir /..u11giire/.1cr. k11/lcl.1er 11ch 
111ufrrriittclser, sol/I h11rt giild11.1· m· 
hoet. 11cli /..o.1·111mil'm11 ej heller 
/,11n11llt ul/11gi/.1 m· h11rgc11iir, l'ilke11 
jii111/i/,.1 ji'inta .11ycke1 iir w1.\Tllrig 
Fir de.111111n111. llll m· all111iinn11 me
del 1111cUi'1 er.1ii1111i11g Ji'ir 1m/ .1älu11-
du ,fi'irs~j111i1.1. 

Kostnaderna fiir konkurs som 
har m·skrh·irs enligt 185 d § skola 
utgd ur konkurshoel fran(fiir a1111a11 
skuld som boet har ädra,:;it .1ig. Har 
ko11/..11rse11 uppståll på ansiikan Cl\' 

annan borgeniir iin staten oclt kun-
1111 ko11k11rskost11aderna ej uttagt1s 
11r huet, skt1/I horge11äre11 betala 
dessa, dock hiig.11 ett belopp som 
111ot.1·1·<ll'ar en tiondel a1· det rid ti
den Fir /..011kursbesl111et giilla11de 
hasheloppel e11/ig1 /agen 11962: 
381) 0111 a/lmiin fi'irsiikring. Ä ro fle
/'<I horgeniirer bl'lalningssky/diga, 
.1'1'11/'<I de .\'()lidt1riskt. Beslutet om 
a1·.1·k1fr11i11g skall, i den mt/11 hoer 
bi:fi1111e.1· otillriickligr, innehålla 
åliiggande .for w1s1·w·ig borgeniir 
all herala kostnaderna med a11gi1·-
11a hegrii11s11i11g. Kunna ku11kurs
/..o.1t11adema ('.i 1111agas ur boet eller 
ar horge11iire11, skola de urgil m· 
allmii1111a medel. 

Kos111adema fiir konkun som 
/tar 111·skril'it.1· enligt 186 § skola ut
g,/ ur konkursboet .fi'mnfi'ir annan 
s/..uld .111111 boet /tar ädragir sig. 
K111111a ko11k11rskost11aderna ej ulla
gas ur hot/, skola de utgä m· a//-
111ii1111t1 medel. 

Har konkurs upphiirt på <11111<11 
.1ii11 iin sol/I ltt1r angil•its ifi'irsta el
ler t111drn stycket. iiger andrn styc
f..et mots1·am11de tilliimpning. 
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I ~9 §44 

Avgfir förvaltare före konkursens 
avslutande, skall redovisning för 
förvaltningen. evad denna hand
hafts av den avgående ensam eller 
av honom j;imte ;innan. ofördröjli
gen avgivas. Har fiirvaltningen va-
1it delad. s~1som i 52 .~ första styc
ket ;ir stadgat. skall redovisningen 
avse allenast den del av förvalt
ningen. som varit åt den avgäende 
fiirvaltaren uppdragen. 

!Xt förslag till slutlltdelning fram
higges eller, diir ackord kommit till 
sUtnd. egendomen i boet tlterstiilles 
till giildeniiren, skall ock redovis
ning för förvaltningen av boet avgi
vas. 

Riilll'lls omh11d.11111111 har att 
granska redovisning. varom ovan 
förmiiles, och diiröver avgiva utlä
tande. Redovisningen och niimnda 
utlåtande skola diirefter htlllas till
gängliga för dem. som önska taga 
del av handlingarna. Avgives redo
visning i sammanhang med fram
liiggandc av förslag till slututdel
ning. skola redovisningshandlingar
na vara att tillgä för granskning frttn 
och med samma dag och t1 samma 
stillle som utdelningsförslaget: och 
varde underriittelse diirom intagen i 
den kungörelse. som omförmiiles i 
129 ~. Dä redovisning eljest avgi
ves. iige 11111h11d.1·m111111e11 efter sam
rttd med förvaltaren bestiimma stiil
lc. diir redovisningshanulingarna 
skola Milas tillgiingliga: !åte ock en 
gäng i Post- och Inrikes Tidningar 
och den eller de ortstidningar. som 
bestämts för offentliggörande av 
kungörelser om konkursen, kungö
ra, frf1n och med vilken dag samt 
var handlingarna komma att htillas 
tillg;ingliga. 

44 Senaste lydelse 1977: 675. 

Avgftr förvaltare som har 111.1ctts 
enligt 45 ella 46 .~ före konkursens 
avslutamlc, skall redovisning för 
förvaltningen. evad denna hand
hafts av den avg~iende ensam eller 

av honom jiirntc annan. ofiirdriijli
gen avgivas till 1il/.1y11.1111y11dighe
ll'11. Har förvaltningen varit delad, 
stlsom i 50 ~ första stycket lir stad
gat. skall redovisningen avse alle
nast den del av förvaltningen. som 
varit i1t den avgaende förvaltaren 
uprdragcn. 

Då för~lag till slututdelning fram
fagges enligt 129 ~ eller. d;ir ackord 
kommit till stf1nd, egendomen i 
boet ätersliilles till giildeniiren, 
skall ock redovisning för frirvalt
ningen av boet avgivas till til/sy11s-
111y11dighete11. 

Tillsy11.1111y11dighe11·11 har all 

granska redovisning. varom ovan 
förmiiles. och diiröver avgiva utlå
tande. Redovisningen och niimnda 
utlätande skola diirefter hållas till
giingliga för dem. som önska taga 
del av handlingarna. Avgives redo
visning i sammanhang med fram
läggande av fiir:-lag till slututdcl
ning, skola redovisningshandlingar
na vara att tillgi1 för granskning frftn 
och med samma dag och tt samma 
stiille som utdelningsfi.irslaget: och 
varde underriittelse diirom intagen i 
den kungörelse, som omfiirmiiles i 
129 *· Dä redovisning eljest avgi
ves. iige 1il/.1y11.1·111,\·111/ighl'l<'ll efter 
samrt1d med förvaltaren bestiimma 
stiille. diir redovisningshandlingar
na skola hf1llas tillgiingliga: late ock 
en gång i Post- och Inrikes Tidning
ar och den eller de ortstidningar. 
som bestiimts för offentliggörande 
av kungiirelser lllll konkursen. 
kungöra. frftn och med vilken dag 
samt var handlingarna komma att 
hitllas tillgiingliga. 
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I kungiirelse angäende redovisnings framliiggande skall ock niimnas. att 
den. -.om vill klandra redovi~ningen. har att anhiingiggöra sin talan p[1 siitt 
och inom tid. som stadgas i 191 ~-

Da kungiirclse. som ovan sligs. 
utl1irdas. skola redovisningshand
lingarna i styrkt avskrift genom 0111-

h11d1111111111e11.' fiirsorg tillstiillas 
konkursdomaren fiir att hos honom 
vara att 1illgi1: iirn riikenskaper eller 
andra handlingar. som bifogats re
dovisningen. av vidlyftigare be
-.;k;1ffrnhet. vare dock ej niidigt. att 
avskrifter dfaav överliimnas. Det 
[digger diirjiimte 0111h11cJ.,m111111e11 

att nfiirdröjligen d"ter kungörelsens 
utfordande till giildeniiren och varje 
hnrgeniir. som i konkursen bevakat 
fordran men icke erhfillit full betal
ning och vap; adress iir bnd. med 
pnsten översiinda meddelande om 
innehtillet i kungörelsen angående 
redovisningen: dock att. där ackord 
kommit till strrnd. dylikt meddelan
de ej skall avsiindas till borgeniir. 
som för sin bevakade fordran icke 
iiger fiirmansriitt. 

Dfi kungiirehe. .-.om ovan .sligs. 
utfärdas. skola redovisningshand
lingarna i styrkt avskrift gennm ti//
_,r11.\111_rndigh<'li'll.\ försorg tillstiil
las konkursdomaren for att lws hn
nom vara att tillgb.; iin1 riikenskaper 
eller andra handlingar. s111n bifo
gats redovisningen. av vidlyftig;ire 
beskaffenhet. vare dock ej niidigt. 
all avskrifter diirav överl;imnas. 
Det tdigger diirjiimte tillsrn.,·111.rn
dighl'f<'ll att ofördriijligen efter 
kungörelsens utfärdande till giilde
niiren och varje borgeniir. som i 
konkursen bevakat fordran men 
icke erhtillit full betalning och var.s 
adress iir kiind. med posten i_iver
siinda meddelande om innehidlet i 
kungörelsen angtiende redovisning
en: dock att. diir ackord kommit till 
ständ. dylikt meddelande ej skall 
avsiindas till borgeniir. som för sin 
bevakade fordran icke iiger för
mänsriitt. 

190 §•5 

Varder beslut om konkurs upp- Varder beslut om konkurs upp-
hiivt av hiigre riitt eller varder kon- hiivt av högre riitt eller varder kon-
"urs avskriven jiimlikt 124 * eller kurs avskriven jiimlikt 124 * eller 
nedlagd jiimlikt 149 ~. skall förval- nedlagd jiimlikt 149 ~- skall ri\rval-
taren ofiinlriijligcn till giildenaren !aren ofördröjligen till giildeniircn 
avgiva redovisning för förvaltning- och 1i/l.\_\'t1.m1yndighete11 avgiva re-
en av boet. Har konkursdomaren dovisning för förvaltningen av 
jiimlikt 148 * förordnat. att kon- boet. Har konkursdomaren jiimlikt 
kursboel tillhöriga medel skola 148 § eller 185 g ii a11drn stycki'/ 
i_iverhimna~ till giildcniiren. ~kall förordnat. all konkursboet tillhöri-
ock red1JVisning nfiirdröjligen avgi- ga medel skola överliimna~ till giil-
v;is till honom. deniircn. skall ock redovisning 

ofördröjligen avgivas till honom 
och 1il/sy11s111y11dighl'l<'ll. 

"' Sena~te lydelse 1975: 244. 

Rcdm·i.rni11g .10111 skall arg1\as 
m· .fi'irrnltare11 enligt 185 11, 185 il. 
185feller 185 g ii giillcr som s/111re

dm·i.rni11g. 
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Av~krivö konkurs enligt 186 ~- giille den redovisning. som enligt sam
ma paragraf skall avgivas av förvaltaren. såsom slutredovisning. 

191 ~ 

Vill g;ilden;iren klandra redovis
ning. vanim stadgas i I 89 eller 
I 90 ~. eller vill i fall. som avses i 
189 ~. borgeniir. vars riil! kan vara 
beroende av redovisningen. kland
ra densamma. skall talan inst1im
mas till den rätt. d;ir konkursen iir 
eller varit anh;ingig. inom tre mana
d er. r;iknat i fall. som avses i 189 *· 
frtrn den dag. dn redovisningen en
ligt vad kungjort blivit först varit 
för granskning tillg;inglig. ifall. som 
avses i 190 * första stycket. från 
det redovisningen tillställues gäluc
n;ircn och i fall. som i 190 ~ anura 
stycket .1{ig.1, fr;'rn Jet beslutet om 
avskrivning av konkursen vann Ja
ga kraft. 

Vill gäldeniiren klandra redovis
ning. varom staugas i 189 eller 
190 *· eller vill i fall. som avses i 
J 89 ~ eller 190 .~ andra eller tredje 
stycket. borgenär. vars rätt kan va
ra beroende av redovisningen. 
klandra densamma. skall talan in
stämmas till den rätt. uär konkur
sen är eller varit anhängig, inom tre 
manader. räknat i fall. som avses i 
189 *·från den dag. dä reuovisning
cn enligt vau kungjort blivit först va
rit för granskning tillgänglig. i fall. 
som avses i 190 S första stycket. 
frå.n det redovisningen tillställdes 
gäldenären. i fall. somm·.1·cs i 190 § 
andra stycket. från det rcdm·is
ningen inkom till konkursdomare11 
och i fall. som al'.1·e.1· i 190 § tredje 
stycket, från det beslutet om av
skrivning av konkursen vann laga 
kraft. 

1illsy11sm_rndighete11 får klmulru 
redo1·i.rni11g .1om a1'.1e.1 i 189 eller 
190 ~. fliin·id c'iga hestii111mcl.1erna 
i .fi'irsta stycket om gäldemirn1.1· 
kla11dertala11 111ot.1·1·ara11de tillc'i111p-
11ing. l.fi1ll so111111·scs i 190 * .fi'irsta 
stycket skall dock kla11dertidc11 riik-
11a.1· frän det redo1'i.rni11ge11 tillstii/1-
des tillsynsmyndighete11. 

Konkursbo. s11111 är pi) ohesttlnd. 
kan .fi'irsc'ittas i ko11k11rs. Vad som iir 
jl'ireskri1·et i denna lag om giildeniir 
skall i säda11/ Jii/I giil/a konkurs
boet. 

200 ~ 

Vau i denna lag stadgas diirom 
att förvaltningsåtgiiru ej må vidta
gas. med mindre gäldenären famnat 
sitt samtycke eller .filtt til{(i.'ille att 
yttra sig, skall icke iiga tillämpning. 
<lä g;iJdcniiren rymt eller eljest ej 
kan antriiffas med kallelse. 

Vad i denna lag stadgas dfaom 
att förvaltningsatgfö·d ej må vidta
gas. med mindre gäldenären lämnat 
sitt samtycke, skall icke äga till
lämpning. då. gtildeniircn rymt eller 
eljest ej kan anträffas med kallelse. 

46 Förutvarande 193 §upphävd genom 1975: 244. 
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Erfordras under konkursen iind
rad föreskrift. i vilken eller vilka 
onstidningar kungörelser angtiende 
konkursen skola införas. ankomme 
pä konkursdomaren att meddela 
och lt1ta kungöra st1dan föreskrift; 
underriitte ock ofördröjligen rii1-
1e11s 0111h11d11111111 diirom. 

60 
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Erfordras under konkursen iind
rad föreskrift. i vilken eller vilka 
or1stidningar kungörelser angä.ende 
konkursen skola införas. ankomme 
N• konkursdomaren att meddela 
och låta kungöra s{ldan föreskrift; 
underriille ock ofördröjligen 1ill
.1y11smy11dighe1e11 1ich .fi"in·1i/1arc11 
diirom. 

Möter hinder för införande av kungörelse om konkursen i viss ortstid
ning. skall kungörelsen anses behörigen offentliggjord. iindå att den ej inta
gits i den tidning. 

Kungörelse om konkursmåls handbggning vid riillen må utan hinder av 
föreskrift. att densamma skall införas i ortstidning minst tio dagar före den. 
som utsalls för handliiggningen. i sftdan tidning införas senare. om kon
kursdomaren finner siirskilda omstiindigheter di"trtill foran leda. 

~03 ~ 

I stället for att i enlighet med vad förut i denna lag finnes stadgat genom 
kungörelse kalla borgenärer till riitten. då konkursmål skall där handläg
gas. hör konkursdomaren tillämpa annat kallelsesätt. om det kan ske utan 
ökning av kallelsekostnaden. Kungörelse mä dock ej utbytas mot särskilda 
kallelser. såframt ej alla borgenärer. som i mtllet äga talan. underrättas så 
tidigt. att de kunna själva eller genom ombud infinna sig. Där kallelse sist 
tio dagar före den för handläggningen utsalla dagen med posten avsiints till 
borgeniir. vars adress iir kiind. skall den borgenär anses hehörigen under
riittad. 

A /..alle/se 1ill horge11iir.1swnma11-
1riide . . 10111 htllles e.fier hl'l'll/..11i11gs-
1idc11.1 11/g1/11g och ic/..e 1/l'.1er prii1·-
11i11g a1· i1c/..ord1:fi.ir.1/ag, s/..all \'lid i 
.f(irslll .11yc/.:1'/ s!lldga.1 iiga 111111.11·a

m11dc 1i/hi1111mi11g. 

206 ~ 

Diir <'.i ar hes1iim111e/scma i dl'n
llll /ug a1111lll fi"irllnledes. s/..ola 1ill 
rii 11<'11.1 0111/J11d1·11w11 iii ·e rlii 1111uufr 
lwmllingar riirall(/e /.:011/..11r.1e11 stl 
marr liim1i/igc11 kan s/.:c tillstiilllls 
.fi"irrnllllrcn .fi"ir att 01· '1111111111 .fi"ir-
1·arns. Rehii1 ·a .fi"irl'll /11m·11 t illg1) ng 
till handling. som m· 0111/J11d.1111ll11-
11c11 i1111elw1·es, 0111h1•s(i1je 0111/)f1l/s-
111111111e11 a1-.1/.:rUi diim1·.fi"irji"il"l'a/1a
rc11s rii/.:ning. 

47 Sena,,te lydelse 1977: 67.~. 

Fiirl'iigger 1·id /..on/.:11r.H'fl.1· m·s/11-
flllllfr hinder 11101 all de h1)c/.:er och 
andra handlingar riirand<' hoet, ri/
/.:11 Jiin·a/1ar<'11 tagit hane/ 0111. tlter
stii/las till giilde11iirc11. s/.:11/a de 
ii1·crhi 1111w.1 I i Il t i 11.\\'llsm.\'lldighe
/l'n. 0111 ('.i_fi"in·a/1arc11 11n.1('/" all han 
/Jiir /Jcrara dem. J/a11dli11gama 
.1/..ola h1'1·1Jra.1 i enlighcl med 1·11d 

.10111 i 1·111."i<' siir.1/.:il1 .fii/I gii/l('I" 0111 
11r/.:irai11g. 
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Nu1'111"1111de lydelse Fiireslagen lydd.11' 

208 *"" 
I .fi"tlgCI 11111 jii1· 11111/ !iiill.1/1'/lla/I 

l'id til/.1y11.1·1m·11Cligh1•1e11 giilla u1-
iii·1·r l'ltd .\ont .fi"i!i<'I' 111· -I § Ji'il"l'cilt
ningslagen I 1971: 2901 all den s11111 i 
mil/ 0111 ul/agande 111· skaller. hiita 
eller 111ulrn f>tl int/1-ii'ning heroe11d1' 
medel har ragit h1'.fiillni11g med i11-
dril'l1ing <Il' Jimlran .111111 giire.1· giil
landc i konkur.H'll dia 1·idtagit l'Xl'
kutii' 1/tgiird fi'ir Il/lagande 111· s1/
dan .fi1rdran t'.i.filr .fi1llgiira tillsy11s-
11ppg(fi i konkur.1·e11. 

209 *49 

Konkursdomaren iige. iindtl all 
han iirjii1·if:. meddela de heslut el
ler ridtaga de lltgärder. som om
Firmiilas i 6 * tredje stycket, 7 och 
/0 H. 12 *andra stycket samt 13, 
15, 19 och 201 H: finner konkurs
domaren. di/ konkurs uppstt/11. w1-
ledning till antagande, all gii/denii
rens ho icke fiirslilr till hest ridande 
m· konkur.1kostnaderna, iige han 
ock, utan hinder m·jiil'. 1·idtag11 de 
åtgiirder. som _f;'ir sådan/ .tlill .fi'il'l'
.1kril'lls i 185 § under I J och 2J. Är 
kon/..ur.1dom11ren ai·jiii· l~indrad att 
utse /..onk111-.1Ji"in·altare enligt 43 §, 

skall han uppdraga tlt liimplig per
son all taga rdrd 0111 hoct intill dess 
.fi'irrnlture l'llrder ai· ojiii·ig do111C1r1' 
111.1edd. 

21 () 
Över beslut. som konkursdoma

ren meddelat i fall. diir sadant enligt 
denna lag på honom ankommer. må 
klagan föras i hovriitten; dock m1i 1'.i 
klagas diirii1·er Cll/ riillen.1· omhuds
man entledigat.i· eller all .fi"irl'llltarc 
1il/111)//i1s att ji1llgiira sina åligg1111-
dc11. 

Mot tillsyn.1myndighete11s hes/ut 
enligt denna /tig .fi/r t11l11n c:i Firas 
i andra fall än som 111'.ll'.I' i 27 elll'r 

98 *· 

*"o 
Över heslut. stim konkursdomaren 
meddelat i fall. diir sådant enligt 
denna lag på honom ankommer. må 
klagan föras i hovriitten. 

Vill någon klaga diiröver att konkurs hlivit nedlagd jiimlikt 149 *·varde 
tiden för besviirs anförande riiknad från det kungörelsen om konkursens 
nedfäggande infördes i Post- och Inrikes Tidningar. 

48 Förutvarande 208 § upphävd genom 1975: 244. 
49 Senaste lydelse 1975: 244. 
r.o Senaste lydelse 1977: 675. 



LU 1978/79: 19 

N111·ara111/e lvdelse 

Beslul av konkursdomaren i ,fi-1/
gor . . 10111 on(fi'irmiile.1 i 3. 4 eller 6 
kap. eller om förordnade eller ent
ledigande av tillsynsman enligt 
171 h ~ Hinder omedelhan till eftcr
riitlel~e. om ej annat förordnas; 
dock att vad sålunda stadgats icke 
sk,;ffilga tilGnirning ,, besll:1-t. var~
igenom förelagt vite utdömts. 

62 

Fiireslagen lydelse 

Beslut av konkursdomaren i de hiin
seenden som a1·ses i 3. 4 eller 6 
kap. eller om förordnande eller ent
ledigande av tillsynsman enligt 
171 b *eller om utseende eller ent
ledigande lll' .fiirl'llltare e11ligt 
185 a .~ länder omedelbart till efter
riittelsc-, om ej annat förordnas; 
dock att vad sålunda stadgats icke 
skall äga tillämpning å beslut, var
igenom förelagt vite utdömts. 

210 ll § 

Tala11 mot konk11rsdomarens be
slut fi)r Firas ii1·er1 m· tillsynsmyn
digheten. om beslutet rör .formen 
för konkursens handliiggning. utse
ende eller entledigande 111· förmlta
re .. antalet för1'l1ltare, delning ai· 

,li'irl'lllt11ingen mellan flera förl'lllta
re, uppdrag eller arl'ode enligt 
50 a §,förskott enligt 86 a §tillför-
1·altare. resefiirbud eller skyldighet 
.fi'ir gii/denäre11 att lämna ifrån sig 
rwss. ltiimming eller hiiktning, 
,liireliiggande eller 11tdiinwnde 111· 

rite. 111'skril'l1i11g m· konkursen en
ligt 186 § eller arl'Ode eller kost-
11adsersii11 ni11g till .f(iri·altare enligt 
187 § .fi:irsta stycket. 

2/0 h § 

·om horgeniir anser att beslut m· 
horge11iirema i frilga som a1·ses i 
108 § tre1tie stycket andra mening
en icke har tillkommit rnl lagligt 
.1iitt. fär ha11 anji'ira be.1Tiir diir
ii1·er. 

Anser borgenär eller giilde11iiren 
att hes/111 1·11rigenom 11c/...ordsji.ir
slug .fi'irkastats m· borgenärerna 
ide har tillkommit på lagligt siitt, 
får be.1Tiir an.fi'iras mot beslutet. 111· 

giildeniiren dock endast om hans 
riitt ka11 1·ara beroende diira1'. 

I .fi"ilga om be.1Tiir enligt denna 
paragraf iiga hestiimmelsernu i 
2 IU ~ om klagan ö1·er /...onk11rsdo-
11wr1•ns beslut mot.11·arande ti/1-
/iimpning. 
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!V111'l1ram/c lydcl.11' 

211 
Mäl. som avses i 16, 27. 85, 93, 

98, 164 eller 183 ~. skall utan förbe
redelse företagas till huvudförhand
ling. Utsiittes målet 1ill forlsatt eller 
ny huvudförhandling. lige rlitten. 
om det erfordras för att mälet vid 
denna skall kunna slutföras, förord
na. att förheredelse skall äga rum. 
samt meddela erforderliga före
skrifter dlirom. Vid h111·111f(iirhand
ling i mil/ som m·.1es i 16 ~eller 85 ~ 
iir riillen domji'ir med en lag.fl1r1•n 
domare. 

AJ<il. som avses i 109 eller 130 ~. 
md ej .fi"iretaga.1· till hul'lldfiirhand
/ing. med mindre .rnmmantriide .fi'ir 
muntlig .fi"irhercddse hållits. Uim
na samtliga närvarande sitt samtyc
ke därtill eller finnes saken uppen
bar. mä huvudförhandlingen hällas 
i omedelbart samband med förbere
delsen. f!tl/fr.1 <'.i hu1·11<~(iirlw11d

li11g<'11 i 11medl'lh11rt samhand med 
fi"irherede!.1"et1. skall enrnr som 11iir-
1·arit och 1·ar.1· 11drcss iir kiind erhåf
lu siir.1/..i/d undcrriittelse om tid och 
.lfiille .fi"ir l1111·11l~fi"irl111ndlinge11. så 
}i-111111 <'.i hesked diirom lii1111wts 11n
dcr.f('irlwredd1·<·11. 

63 

Föreslagen lydelse 

*51 
.Mal. som avses i 16. 85. 93 eller 

164 *·skall utan förberedelse före
tagas till huvudförhandling. Utsät
tes mälel till fortsatt eller ny huvud
förhandling, äge rätten. om det er
fordras för att målet vid denna skall 
kunna slutföras, förordna. att för
hercdelse skall äga rum. samt med
dela erforderliga föreskrifter där
om. 

I mål, som avses i I09eller 130 *· 
skall h111·11«fiirlwndfing fiirei.:ås m· 
ji"irheredelse, om det hehii1·s. Hål
les sammalllriide .f('ir muntlii.: f("irhe
redel.~c och fiimna samtliga n~irva
rande sitt samtycke därtill eller fin
nes saken uppenbar. mä huvudför
handlingen hällas i omedelbart 
samhand med förberedelsen. 

\/id h111·11«fi"irhandling i mål som 
m-.1es i denna paragraf iir riillen 
domji"ir med en lagjill'en domare. 

Uteblir i mal. som avses i denna paragraf, purt eller annan. som äger 
komma tillstädes vid förhandling, utgöre det ej hinder för mi'tlets handlägg
ning och avgörande. om ej annat är stadgat. 

Betriilfande talan mot avgörande 
i mil!, som nu sagls. giille vad i riil
tcg{mgshalken lir stadgat om talan 
mot beslut i mäl. som viickts vid 
underriitt. Orer 11mfrrriitts ef/l'/' 
hon·iitt.1 hcs/111. 1·arigcno111 slidan 
tll' giildeniiren .fi"ird tala11 .. wm a1·

.1es i /R3 ~ tredje .1·1ycket andra 
p1111ktc11. h/i1·i1 h(fi1lle11, nui klagan 
l'.i.fi.ira.1·. 

''' Senaste lydelse 1973: 243. 

Beträffande talan mot avgörande 
i mål. som nu sagts. gälle vad i rät
tegängsbalken är stadgat om talan 
mot beslut i mål, som väckts vid 
underrätt. 
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N111'l1ra11de lydelse 

219 
Åtal mot gäldenär för hruttsligt 

fiirhållande mot horgeniirer. så ock 
åtal för förbrytelse. som omförmä
lcs i 213 eller J.14 ~. mft viickas vid 
den r;itt. där konkursen 1ir eller va
rit anhiingig. 

n4 

F"ire.1 lagen lycll'lse 

Talan 11101 11rg.-ir1111dc i 111i'il som 
//l'.l'<'.I i /i5 ~ ./ttr .fi'im.1 ii1·1•11 l/I' lilf

.1_\'ll.1111,l'llcJight•/ell. 

*!°>2 

Åtal mot gäldeniir för giildl'lliirs
lml(f, så ock åtal för förbrytelse. 
som omförmäles i 213 *·må viickas 
vid den rätt. diir konkursen är eller 
varit anhiingig. 

Talan. som avses i 216 *·skall anhiingiggiiras vid den riitt. di! målet om 
gäldeniirens försiittande i konkurs hiinskjutits eller skolat hänskjutas. och 
må i niimnda m<)I utan stiimning viickas. iindå att den. mot vilken sådan ta
lan föres. är tillstiides genom ombud. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fräga om konkurs. i vilken 

konkursbeslutet meddelah före ikrafttriidandet. 
3. Förekommer i annan lag eller författning bestiimmelse om att tllgärd 

skall ha vidtagits viss tid efter första borgeniirssammantriidet i konkurs el
ler att viss rätts verkan skall inträda viss tid efter detta sammanträde skall. 
om konkursen handlägges som mindre konkurs. fristen i stället riiknas från 
tidpunkten för konkursbeslutet. 

4. Åtgärd som enlig! fiireskrift i lag eller annan författning ankommer pä 
riittens ombudsman skall i stiillet vidtagas av förvaltaren . 

.'i. Förekommer i lag eller annan författning h1invisning till föreskrift 
som ersatts genom hestiimmelse i denna Jag. tillämpas i sHillet den nya he
släm melsen. 

52 Senaste lydelse 1957: 97. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i jordabalken 

11 iirigenom före skri\'~ att 12 kap. 3 I * jordahalken' skall ha nedan angiv
na lydelse. 

N111·"ra11tfc lydl'f.1·c· FiirC'slagen lydelse 

12 kap. 

31 * 
1-'iirsiirre- hyre . ..;giistcn i konkurs. 
far konk11rshoet uppsiiga avtalet. 
Ber riiffanue hostadsliigenhet fonl
ras dock att giildeniiren samrycker 
till urrsiigningen l'll<'f all riill<'ll.\ 
0111h11dstll<lll god/..ii1111cr de1111<1. 

rörsiirres hyrcsgiisrcn i konkurs. 
far konkursboet uppsiiga avtalet. 
Rerriiffande hostadsliigenhet foru
ms dock att giildcniiren samtycker 
till uppsiigningen. 

Har liigenheten ej tilltriith niir konkursen intriiffar och har ej hyresviir
den siikerhet for avtalets fullgörande med vilken han skiiligcn kan nöjas. 
får hyresviirden uppsiiga a\l<tlet om han ej erhåller sf1dan siikerhet inom en 
vecka efter anfordran. 

lntriitfar i fri1ga om annan liigenhet iin hostadsliigenhet konkursen efter 
tilltriidet och har ej hyresviirden siikcrhet för avtalets fullgörande med vil
ken han skiiligen kan nöjas. för hyresviinlcn uppsiiga avtalet. om ej sådan 
shkerhet stiilles inom en månad efter anfordran eller inom samma tiu kon
kurshoer förklarar sig vilja svara fiir hyrcsgiislens skyldigheter under hy
rcstiden eller. niir hyresriitten far över"ltttas. överlfttelse sker i enlighet med 
avtalet. 

Uppsiiges avtalet enligt första-· tredje stycket. har hyresviirden rätt till 
ersiittning for skada. 

Denna lag ufalcr i kraft den I januari 1980. 

' 12 kap. j,H·dalialken omtryckt 1974: 1083. 

5 Riksdagen 1978/79. 8 .mm/. Nr 19 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1921:244) om utmätningsed 

Hlirigenom föreskrivs att 13 * lagen ( 1921: 244) om utmlitningsed skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·11rt1111fr lydelse Fiires/age11 lydelse 

13 * 
Har giildcnlir avlagt utmiitningsed. vare han ej pliktig att innan tre ttr fiir-

llutit anyo avlligga sadan cd. där det ej giires sannolikt. att ny tillgång efter 
edgimgen tillfallit honom. 

Samma lag vare. da glildeniiren 
avlagt bouppteckningsed i konkurs. 
som avskrivits jämlikt IX5 eller 
186 * konkurslagen eller avslutats 
genom s/111111dd11i11g utan att icke 
förmansberlittigade borgeniirer er
hi1llit full hetalning. I nu sagda fall 
skall tiden riiknas frttn det konkur
sen upphörde. 

Samma lag vare. dtt giildeniiren 
avlagt bouppteckningsed i konkurs. 
som avskrivits jiimlikt /X5 d eller 
186 ~ konkurslagen ( 1921: 225 J eller 
avslutats p1/ 111111a1 .1ii11 utan att icke 
förmansberiittigade horgeniirer er
hflllit full betalning. I nu sagda fall 
skall tiden riiknas från det konkur
sen upphörde. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. Äldre bestiimmelser giiller 
fortfarande i fräga om konkurs. i vilken konkursbeslutet meddelats före 
ikraft triidandet. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring lagen (1956: 217) om vissa kreditinrättningars 
konkurs 

Hiirigenom föreskrivs i fraga om lagen I 1956: 2171 om vissa kreditinriill
ningars konkurs 

dels att 4 * skall upphöra att giilla. 
debatt 3 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Fiireslllgcn /yddsc 

3 ~· 
K1111/..11rsd11111ar('l1 iiger lift 111011 

hi11da 01· rnd som stc1dgllt.1 i 19 ~ 
J..1111/..11rs/agc11 hestiimnw all J..1111gii
relser llllgi'iendc J..011/..11r.1·c11 s/..ola 
i11/i"ir11.1 i.flera iin tril 1id11i11gllr i den 
ort. l'llrl'.1/ /..rediti11rii1111i11gc11s sty
;.elsc har sill siitc . .l'l/1111 en dll'r.fle
ra 1id11i11g<1r på a1111c111 ort. diir den 
har /..ontor. 

Fiirvallarna filigger att uppriilta förteckning över de borgeniirer. vilka 
enligt kreditinriittningens riikenskaper hava fordran hos krcditinriittningen 
ptigrund av insiittning pti riikning eller enligt sparbankshok. Fiirteckningen 
skall fiir va1je borgeniir upptaga beloppet av hans fordran. Ar riinta pr1 
fordringen utfost. skall tillika upptagas den dag. fran vilken riintan iir ogul
den. jiimte riintefoten. 

Förteckningen skall i huvudskrift 
av förvaltarna st1 fort ske kan ingi
vas till konkursdomaren. Vid hu
vudskriften hör fogas avskrifter till 
det antal. som ptil-;.allas av vad hiir 
ctierttt stadgas. Sedan avskrifter
nas övcrensstiimmelse med hu
vudskriften blivit av konkursdoma
ren hekriiftad. skall förteckningen i 
srtlunda styrkt avskrift under de 
trettio sista dagarna före utgangen 
av den för bevakning av fordringar 
utsatta tiden !lir envar. som vill ta
ga .del av densamma. httllas till
giinglig hos konkursdomaren. hos 
rii11e11.1 0111huds1111111 samt vid vart 
och ett av kreditinriittningens kon
tor. 

' Sen:"te lydelse 19711: ~55. 

Förteckningen skall i huvudskrift 
av förvaltarna sti fort ske kan ingi
vas till konkursdnmaren. Vid hu
vudskriften bör fogas avskrifter till 
det antal. stim pitkallas av vad hiir 
efterill stadgas. Sedan avskrifter
nas överensstiimmelse med hu
vudskriften blivit av konkursdoma
ren bekriiftad. skall förteckningen i 
stilunda styrkt avskrift under de 
trettio sista dagarna före utgfö1gen 
av den för bevakning av fordringar 
utsatta tiden for envar. som vill ta
ga del av densamma. httllas till
giinglig hos konkursdomaren. hos 
/i'irl'a/tanw samt vid vart och ett ~:v 
krcditinriittningens kontor. 
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N11l'ara111fr lydelse Fiircslagen lydelse 

Fordran. ,om upptagih pa förteckningen. skall anses vara bevakad i 
kpnkursen som tim horgeniiren sjiilv hade anmiilt densamma inom den för 
fordringars hev;1kning utsatta tiden. 

Till horg1'11itrl'I', 1·aro111 01·a11 i 
de111111 porngru.( .fi.ir111iilc.1, s/..olo 
/..alld11'hl'l'I' l'!11ig1 211 -~ /..011k11rsl11-
.l!1'11 id.1' 111.1ii11dt1.1. Lri11ra11 diiro111 
_1/,,u// i11tag11s i /,,1111giird11'. som 
siig.1 i /9 ~ .11111111111 lag. Ml'lldc/011-
d1'11 enligt /03 ~ /..011/..11rslage11 skola 
d hclll'r 11t.1ii11d11.1 till .wdana hor
g1'11iircr. 1111111 .1/..itll i .11iil/e1 l'lld 
ko11k11r.1di111111rc11 l'llligl .1is111ii11111da 
f'llr11gri((hn1ii1111 kungöras en gting 
i al/111ii111w 1id11i11ganw och den el
ler de ortstidningar. som hestiimts 
for offentliggörande av kungiirelser 
om konkursen. Utan hinder av vad 
i 129. 155. 161 llch 189 *~konkurs
lagen foreskrive~ om utsiindande 
av meddelanden samt avskrifter av 
ackordsförslag och yttranden 111:1 

innehttllet i niimnda meddelanden 
och handlingar i annan ordning. 
som av konkursdomaren hestiim
mes efter samrad med rii11e11.1 0111-
h11d1111i111 och fiirvaltarna. bringas 
till il'ri1g;1varande horgeniin.:rs kiin
nedom. Underriittelse om vad sa
lunda hestiimts skall genom rii11e11s 
omh11ds111i111.1 .fi'irsorg ktmgiiras i de 
tidningar. stim nyss sagts. 

Vad /..011/..11rsdonwrl'11 he.11iin11 
enlig I IU3 ~ /..011/..11r.1/agc11 I 1921: 
L!5J skall kungöras en gång i Po.11-
och /11ri/..l'.1 Tidningar och den eller 
de orhlidningar. som hes\ämls för 
offentliggörande av kungörelser om 
konkursen. Utan hinder av vad i 
129. 155. lhl och 189 ~~ konkursla
gen föreskrives om utsiindande av 
meddelanden samt avskrifter av ac
kordsförslag och yttranden mti in
nehallct i niimnda meddelanden 
och handlingar i annan ordning. 
som av konkursdomaren bestiim
mes efter samrad. niir 11:19 ~ /..011-
/..unlagcn iir tilhimp/ig med till
sr11.1111_1·1lllighe11·11 i /..011/..11r.1e11 och 
eljest med förvaltarna bringas till 
ifragavarandc h~wgen~irers kiinne
dom. UnJcrriittelse om vad si·ilun
da bestämts skall kungöras i de tid
ningar. som nyss sagts. 11\' 1il/srns
mr11dighete11 11iir a1·s1cg gjorts.fi·i/11 
.fi'ireskr(fiema i /89 ~ och i iil'l·iga 
_f{1// a1· Ji'irl'llltan/ll. 

Denna lag tr~ider i kraft den I janua1i 19~0. Aldre hestiimmelser g~iller 
t\lrtfarande i fråga om konkurs. i vilken konkursheslutel meddelats före 
i kraft triidandet. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig Iönegaranti vid kon
kurs 

Härigenom föreskrivs att 2. 6-8 och 11 *~lagen ( 1970: 7..\1) om statlig lö
negaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ar1mde lydelse Fiireslagen lydelse 

2 *' 
Betalning enligt garantin utgf1r for sadan fordran pä liin eller annan er-

<ittning som har förm<'insrätt enligt 12 * fiirmånsriittslagen ( 1970: 979) och 
för fordran pä pension som har förmansrfät enligt 12 eller 13 * samma lag. 

Har nägon pti grund av fordran 
som omfattas av garantin ansökt 
om giildeniirens försiittande i kon
kurs. utgtir betalning iiven för kost
naden hiirt'ör och. om konkursen 
avskrivits enligt 1115 ii konkursla
gen (1921:22.'il. för kostnad som 
han tdagts att utge enligt 188 * sam
ma lag. 

Har n<'igon pti grund av fordran 
som l1mfattas av garantin ansökt 
om giildeniirens försiittande i kon
kurs. utgår betalning iiven för kost
naden hiirför lich. om konkursen 
1n·skrivits enligt 185 d * lwnkursla
gen ( 1921: 22.'i ). fiir kostnad som 
han ålagts att utge enligt 188 * sam
ma lag. 

lktriiffande fordran med förmänsriitt enligt 12 * fiirmfmsriillslagen giiller 
garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar tolv gf1nger 
det vid tiden för konkursbeslutet giillande basbeloppet enligt 1 kap. 6 * la
gen ( 1962: 381) lim allmiin försiikring. Betalning utgär diirvid för fordran 
som avser ersiittning för siirskilda kostnader framför annan fordran. 

l\011/..11n:fi'in·alrarc11 skall snarast 
ctkr konkursbeslutet underriitta 
myndighet som avses i 5 * om ford
ran pli lön för uppsligningstid i den 
man fordringen enligt förvaltaren~ 
bediirnande iir klar. Underriittelse 
biir liirnnas iiven om annan fordran 
som omfattas av garantin under 
samma fiirutsiittning. I övrigt skall 
underriittelse himnas utan dröjsmål 
niir fordran som omfattas av garan
tin efter bevakning blivit utdcl
ningsgill. 

'Senaste lydelse 1975: 1250. 
' Senaste lydelse 1975: 1261. 

Fiirni/rare i /..011/..ur.1, .10111 ha11tl
liigges i e11/ighcr med rnd som i all-
111ii11her iir .f('iresÅ.ri1·1·1 i .fi"i/ga 0111 
Å.011k11rs. skall snarast efter kon
kursheslutet undcrriitta myndighet 
som avses i .'i * om fordran pä lön 
för uppsiigningstid i <len m!m ford
ringen enligt förvaltarens bedöman
de iir klar. Underriittclse bör liim
nas även om annan fi.>rdran som 
omfattas av garantin under samma 
fiirutsiittning. I övrigt skall under
riittelse liimnas utan dröjsmål niir 
fordran som omfattas av garantin 
efter bevakning blivit utdelnings
gill. 
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N111'11ra11de lydelse Fiireslagen lydels1' 

L:nderriittelse 'om avses i första stycket behiiver id;e Himnas i den mrm 
arbehtagaren for lyfta betalning for sin fordran enligt 143 * klmkurslagen 
( 1921: 225). betriiffande fordran rr1 lön fiir urr<igningstid ri1 fordringens 
fiirfaJJ,1dag <>eh betriiffande annan fordran utan dröjsmrtl sedan fordringen 
blivit utdelningsgill. 

:"< iir underriittelse famnas enligt fors ta stycket fiirsta eller andra mening
en skall k<>nkursforvaltaren samtidigt för arbehtagarens riikning bevaka 
fordran som avses med underriittelsen. Bevakning sker genom att förvalta
ren tillstiiller konkursdomaren tvi1 korior av underriittelsen med ani:rivande 
av att denna avser bevakning. fiirvaltaren skall i si1dant fall genast 11nder
riitta arbetstagaren om bevakningen. 

Handliigges konkurs enligt 185 ~ 
konkurslagen! 1921: 22)) och finnes 
anledning antaga att fordran. som 
omfaltas av garantin. kan göra-; giil
lande. skall konkursdomaren ge
nast siinda underriittelse diirnm till 
kronofogdemyndigheten i giihfr11ii
r1'11.1 lll'lll<>rt.1/;.111111111111. Sedan tid 
for giildeniireno.; edgi111g har be
stiimls. skall myndigheten under
riittas diirom. Myndigheten har be
hiirighet som borgeniir. iiven om 
staten icke innehar fordran hos giil
deniiren. 

h.irsta stycket giilkr i tillilmrliga 
delar. niir konkursd,unaren motta
git anmiilan som avst?S i I 8fi * k,m
kurslagen I /92 /: 225 J 11(an a(l un
derriittelse som avo.;es i 6 * liimnah 
d essfiiri nnan. 

Det rdigger kronofogdemyndig
het s\1m for underriittelse enligt 7 ~ 
att skyndsamt rriiva i vad mt111 be
talning enligt garantin skall utgr1 for 
fordr;111 i konkursen. Delta giiller 
iiven niir fordran i konkursen rt1 an
nat si\tt blir kiind for myndigheten. 

"Senaste l1cklse 197.'i: 12hl. 
1 Senaste' lydelse l'.175: 121>1. 

Handliigges konkurs so111 111i11clrc 
/..011/..11r.1 enligt k1mkurslagen 
t 1921: 225) och finnes anledning an
taga alt ftirdran. som omfattas av 
garantin. kan göras giillamlc. skall 
k<>nkursdomaren genast siinda un
derriittelse diirom till kronofogde
myndigheten i c/1'11 ort. diir giilcfr-
11iirt'l1 hiir .\Ttll"ll i tri.111·11111/ Slllll 
llllg1ir giild i llli111ii11he1. Sedan tid 
for giildeniirens edgimg har be
stiimts. skall myndigheten undcr
riittas diirom. Myndigheten har be
hörighet som borgeniir. iiven om 
staten icke innehar fordran hos giil
deniiren. 

Fiirsta 'tycket giilkr i tilbmpliga 
delar. niir konkursdomaren Jiw1 
/..011/..11r.1.fi"i1Tlll111ri'11 mottagit anmii
lan s11m avses i I 80 * konkurslagen 
dia .fi«l.r.:" r1i1 11111w1 .1ii11 11r1r1/..0111-
111i1 11111 111·.1/..ri1·11i11g a1· /..lln/..111".1<'11 
e11/ig1 11ii11111da r111ragri(( utan att 
1mderriittelse som avses i 6 * Him
nat s dessfiirinnan. 

Det iiligger kronofogdemyndig
het S1)m får undcrriittelse enligt 7 * 
ella 1111111iil1111 enligt /('15 h ~ kll11-
/..11r.1illgc11I1921: 225 I att skyndsamt 
rri:iva i vad män betalning enligt ga
rantin skall utgi1 för fordran i kon
kursen. Detta giiller iivcn niir ford
ran i konkursen på annat -;iilt blir 
kiind fiir myndigheten. 
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Nurarandc lydelse Fiire.1lagc11 lydelse 

Arhetsgivare iir skyldig att vid kronofogdemyndighetens prövning enligt 
fiirst;1 stycket pti anfordran Himna uppgift om arhetstagares anstiillnings
och avlöningsför'hilllanden eller pensioföforht11landen. Undandrager sig ar
betsgivaren att fullgöra detta. kan han efter omstiindigheterna hiin11<1s eller 
hiiktas. 

Heslut om hiimtning eller hiikt
ning meddelas av konkursdomaren 
efter framstiillning frän kronofog
demyndigheten. Kostnaden för 
h:imtning eller hiiktning utgi'lr av 
;dlmiinna medel. I övrigt giiller he
triiffande s;1dan [1tgiird 95 * kon
kurslagen t/9:!1:225! i tilHimpliga 
del ar. 

Beslut om hlimtning eller hiikt
ning meddelas av konkursdomaren 
efter framstiillning fran kronofog
demyndigheten. Kostnaden for 
hiimtning eller hiiktning utgf1r av 
allmiinna medel. I övrigt giiller he
tr:iffande sädan atgiird 95 * kon
kurslagen i ti!Himpliga delar. 

Krnnlifogdemyndigheten skall utan dröjsmäl underriitta den i 5 * avsed
da myndigheten angi1ende fordran som vid prövning enligt först<f stycket 
f11nni ts vara hetalningsgrundande. Förekommer anledning diirtill far kro
nofogdemyndigheten titerkalla sitt heslut. om det -;ker innan uthetalning 
har :igt rum. 

11 *'' 
Overli1tö fl11·dran·. har förviirvaren riitt till garantihclopp enligt denna lag 

endast lim fiirviirvet avsett av arhetsgivarcn inneh[1llet. ej uthetalt miit
ningsarvode eller diirmcd j:imförlig avgift eller facklig medlemsavgift eller 
fiirv:irvet skett sedan konkurshcslutet meddelats och förviirvaren iir ar
hetstagawrganisation i vilken överlMaren iir medlem eller fond i vars för
valtning organisationen deltar. 

Riitt till garantihelopp enligt la
gen tillkommer underhallsberiitti
gad for underhrdlshidrag som har 
innch;·1lli1s genom infiif",el. Stidan 
r;itt tillkommer dock ej /,.111111111111 

sLllll har utgivit hidragsfor-;kott flir 
undcrhi11lsbidrag. 

Riitt till garantibelopp enligt la
gen tillkommer undcrhälbber:itti
gaJ för underhällshidrag som har 
innehallits genom införsel. St1dan 
riitt tillkommer dock ej al/111ii11 Fir
sii/,.ri11g.1/..t1s.rn som har utgivit hi
dragsförskott for underhi11lsbidrag. 

Denna lag tdidcr i kraft den I januari 19!\0. Aldrc hestiimmelser i 2 och 
(1-~ *~ giillcr fortfarande i frtiga om konkurs. i vilken konkursbeslutet 
meddelats före n:imnda dag. 

"Sena,te lydelse 197~: 1261. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1971: 494) om exekutiv försäljning av fast 
egendom 

Hiirigenom föreskrivs att U * lagen ( 1971: 494) om e.xekutiv förS:iljning 
av fas! egemlom skall ha netlan angivna lytlclse. 

N111·ara11tfr lvddsl' 

Hiir. fastigheten till konkursho. 
kan borgeniir som i /..011/..11r.1t'll hc-
1'11ka1 fort.Iran med rantriitt eller 
biittre förmtmsriitt i fastigheten be
giira att fastigheten siiljes för han ... 
fordran. om hans riitt till betalning 
ur fastigheten iir ostridig eller styr
kes. 

Fiircslag1'11 /rdd.1t' 

Hör fastigheten till konkursbo. 
kan borgeniir som har fort.Iran metl 
pantriitt eller biittre förmtmsriitt i 
fastigheten begiira att fastigheten 
siiljes för hans fordran. om hans 
riitt till betalning ur fastigheten iir 
ostridig eller styrkes. 

Rorgenjr som vill ansluta sig enligt fiip;ta stycket skall anmiila detta hns 
iivere.xekutor senast t vä veckor före bevakningssammantriitlet. 

Be ... tiimmelserna i 12 * iiger motsvarantle tilliimrning i frt1ga om riitt att 
utlösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Denna lag triider i kraft Jen I januari l 9XO. 

7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1971: 5001 om exekutiv försäljning av luft
fartyg m.m. 

Hiirigenom föreskrivs att ) ~ lagen t 1971: 5ll0l om c.xekutiv fiirsiiljning 
av luftfartyg m. m. skall ha neJan angivna lydelse. 

N111·ar1111il1' /.1·i/d.1t' 

Hiir egendomen till konkursbo. 
kan borgeniir. som i /..011/..11r.1c11 h1'-
1·11k111 fort.Iran varmed iir förenad 
luftrantriitt eller för vilken egendo
men svarar pa grund av inteckning 
eller varmed iir förenad retentions
riit t eller förmänsriitt enligt 10 ~ 
förmänsriittslagen ( 1970: 979). be
giira att egendomen siiljcs för h;ms 

'Senaste lydelse 197.'i: 1252. 

Fiirl'slagl'll lyddsl' 

Hör egendomen till konkursbo. 
kan borgeniir. som har fordran var
med iir förenad luftrantriitt eller för 
vilken egendomen svarar rä grund 
av inteckning eller varmetl iir fiir
enad retentionsriitt eller förmans
riitt enligt 10 ~ förmfinsriittslagen 
t 1970: 979). begiira att egendomen 
siiljes för hans fordran. om hans 
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;\{(\'(l/"ll/1(/1• lydd.1·1• 

fordran. om hans riitt till hctalning 
ur egendomen iir ostridig eller styr
kes. 

73 

Fiir1's/11g1·11 l,1·dd.1,· 

riitt till hetalning ur egendomen iir 
nstridig eller styrkes. 

Bestiimmeiserna i 4 *tiger llllltsvarandc till;impning i fraga L>m rlill att Lil

lösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Denna lag trlider i kraft den I januari 1980. 

8 Förslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen (]972: 429) 

Hlirigenom föreskrivs att 10*rlillshjlilpslagent1972: 4291 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Fiirl'slage11 lydd.1·,· 

I 0 * 
Skall den som beviljats allmlin 

rlittshjlilp stlilla slikerhet för att fä 
till stam! kvarstad. skingringsfiir
hud eller annan handrlickning enligt 
rlittegfmgshalkcn eller utsiiknings
lagen ( 1877: 31 s. Il. får rtitlshjlilps
niimnden utförda ansvarsförbindel
se pi1 statens vlignar. 

Skall den som heviljats ;dimlin 
riittshjälp stlilla slikerhet för att fä 
till stimd k varslad. skingringsför
hud eller annan handrlickning enligt 
riittegångshalken. utsiikningslagen 
( 1877: 31 s. I) eller kcmk11rslage11 
I 1921: 225). för rlittshjlilpsnämndcn 
utförda ansvarsförhindclsc pf1 sta
tens vägnar. 

Första stycket tiger motsvarande tilHimpning i frnga l)ITI verkstlillighet 
enligt 41 eller 42 * utsiikningslagen. om allmlin rlittshjlilp beviljats i vcrk
stlillighetsiirendet. 

Föranleder ansvarsförhindelsen utgift fl.ir staten. anses utgiften s[1som 
kostnad för rlittshjiilpen. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

1 Lydelse fr. o. m. den I januari 1980 enligt riksdagens beslut tprop. 1978/79: 90 . .luU 
1978/79: 30. rskr 1978/79: 268) 
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MotionS)Tkandena 

I. Mmio11er 1·iicktt1under11//111ii111111 1110tio11.1tide11 1978 

A. Motionen 1977/78: 528 av Knut Wachtmeister (m) vari yrkas att riks

dagen hos regeringen hegiir en utredning om utvidgning av liinegarantila

gen i enlighet med vad i motionen anförts. 

8. Motionen 1977/78: 1004 av Hcrnt Nilsson m. n. (s) vari yrkas all 

riksdagen beslutar hos regeringen anhf1lla att regler snarast utfärdas för 

kontroll av företags fiirMllanden bflde före och efter konkurs och vid 

uthetalning frtrn den statliga liinegarantifonden. 

C. Motionen 1977/78: 1472 av Bernt Ekinge (fp) vari yrkas att riksdagen 

hos regeringen begär förslag till sf1dan iindring av konkurslagen att i.iven 

konkursbo kan fiirsiittas i konkurs. 

Il. Motioner 1·iickt11 t111Clt!r t11fmii1111a 1110tio11stide11 1979 

A. Motionen 1978/79: 24<1 av Carl-Henrik Hermansson m. n. (vpkl vari 

yrkas att riksdagen hos regeringen beglir omedelbara initiativ för att för

hindra att konkurser utnyttjas för ekonomisk brottslighet. 

B. Motionen 1978/79: 1765 av Ivan Svanström (C) vari s:'.lvitt nu är i fri\ga 

yrkas 

I. att riksdagen antar si1dana iindringar i konkurslagstiftningen att de 

synpunkter som anförts i motionen blir tillgodosedda, 

2. att riksdagen hos regeringen begär utredning av fri\gan om införande 

av en systematisk förteckning hos patent- och registreringsverket över 

personer som iir styrelseledamöter i aktiebolag. 

111. Motioner 1·iicktt1 111ed u11led11i11g tll" propositionen 

A. Motionen 1978/79: 2207 av Lennart Andersson rn. tl. ts) vari yrkas 

att riksdagen 

I. beslutar att kronofogdemyndighet som huvudregel skall vara förval

tare i mindre konkurs. 

2. beslutar att liinsstyrelse skall vara tillsynsmyndighet i konkurs, 

3. avsli)r förslaget om utseende av person att vara radgivare och/eller 

förlikningsrnan i ordiniir konkurs, 

4. antar de vid propositionen fogade förslagen till lag om iindring i 

konkurslagen och lag om ändring i lagen om statlig lönegaranti vid konkurs 

med de ändringar diiri som i bilaga 1. till utskottets beUinkande anges som 

motioniircrnas förslag, 

5. ger regeringen till ktinna vad som i motionen anförs om arbetsmark

nadspolitiska och regionalpolitiska intressen i konkurs. 

H. Motionen 1978/79: 2208 av Lars Werner m. n. tvpkl vari yrkas att 

riksdagen med anledning av propositionen 1978/79: 105 i konkurslagen 

( 1921: 225) inför bestämmelser som inneh~ir 
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I. att förbud skall råda för giildenär att driva bokföringspliktig rörelse 

under viss tid efter konkursens upphörande (s. k. konkurskarantän), 

2. att bland de utsedda förvaltarna vid konkurs i tilfampliga fall alltid 

skall vara minst en representant for de ans!ällda. 

C. Motionen 1978/79: 2209 av Hi\kan Winberg m. tl. (m) vari yrkas all 

riksdagen beslutar 

I. att reglerna om !illsynsmyndighe!ens hörande i 45, 50 a och 185 a ** 

ulgf1r, 

2. att 54 * be!riiffande beslu! om handräckning och kronofogdemyndig

hets anviindande av !väng och vttld utformas pi\ sätt i motionen angivits. 

3. all i 55 *tredje stycket införs en bestiirnmelse som 11lägger förvaltaren 

att anmiila misstanke om si\vlil giildeniirsbroll som annat förmögenhets

brott. 

4. att i 208 ~ anges att utförande av handriickning jiimlikt 54 * samt 

f1tgiirder enligt 7 och 8 ** lagen om statlig lönegaranti vid konkurs medför 

jiiv vid tillsynsförfarandet. 

Utskottet 

/11/ed11i11g 

Vi\r nu giillande konkurslag kom till 1921 och kvarstod Hinge oförändrad. 

Under den tid konkurslagen (KL) varit i kraft har bf1de niiringslivet och 

samhället i övrigt undergf1tt betydelsefulla föriindringar. Samhiillsutveck

lingen har medfört att konkursreglerna kommit att te sig alltmer otidsenliga 

och en genomgripande revision av konkursinstitutet har sedan länge an

setts nödviindig. Pä grundval av ett av lagberedningen avgivet het1inkande 

(SOU 1970: 75) genomfördes (1r 1975 (prop. 1975: 6, LU 1975: 12) en par

tiell reform av den materiella konkursriitten, dvs. reglerna om förutsiitt

ningarna för att giildeniir skall fä försiittas i konkurs, giildenärens förlust av 

rådigheten över sin egendom, återvinning till konkursbo och kvittning i 

konkurs. Även reglt:rna om det förfarande som leder fram till ett konkurs

beslut berördes av 1975 i\rs reform. Övriga regler om konkursförfarandet, 

bl. a. hestiimmelserna om förvaltningen av konkursbo. bevakning av ford

ringar i konkursen och fördelningen av boets medel mellan borgeniirerna, 

iir tHiremot fortfarande oföriindrade. År 1971 tillkallades konkurslagskom

rnitten (Ju 1971: 06) med uppdrag att göra en allmiin översyn av förfaran

dereglerna. Kommitten avgav är 1974 delbetänkandet ISOU 1974: 6) För

enklad konkurs m. m. vari lades fram förslag till bl. a. en ny reglering av 

förfarandet i mindre konkurser. 

Pii grundval av konkurslagskornrnittens delbetiinkande föreslog iir 1976 

den df1varande regeringen i prnp. 1975/76: 210 att systemet med de nuva

rande s. k. fattigkonkurserna, dvs. konkurser i vilka tillgf111garna kan antas 

inte förslå till best ridande av konkurskostnaderna. skulle ersiittas av en ny 
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ordning för handliiggning av mindre konkurser. Denna handliiggningsforrn 

skulle dessutom tilliimpas i {1tskilliga fall som nu följer n:glerna om ordiniir 

konkurs. Förslaget syftade friimst till att komma till riitta med vissa brister 

som iir förenade med fattigkonkurserna. Bl. a. skulk i s[1dana konkurser 

öppnas möjlighet att t1tervinna egendom till konkursboet och att utreda 

förekomsten av eventuella giildeniirsbrott. 

En annan nyhet i propositionen var att förvaltare skulle förordnas i alla 

mindre konkurser och att till förvaltare som regel skulle utses kronofogde

myndighet. Pf1 denna punkt avvek propositionen fr:1n kommittens förslag. 

Kommitten hade ansett att i allmiinhet advokater skulle utses till förvaltare 

i de mindre konkurserna. Betriiffande flirfarandet i ordiniir konkurs före

slogs i propositionen att kraven pi·i konkursförvaltarens kvalifikationer 

skulle höjas och att förvaltaren skulle utses av konkursdomaren. 

Vid riksdagsbehandlingen av pm positionen uttalade lagutskottet I LU 

1976/77: 11) - med hiinvisning till att konkurslagskommittcn under den dt1 

pi1gr1ende etappen av utredningsarbetet iiverviigde om institutet riittens 

ombudsman skulle avskaffas och tillsynsfunktionerna i ordiniira konkurser 

överföras till kronofogdemyndigheterna - att det var tveksamt om krono

fogdemyndighet som regel borde förordnas till förvaltare i mindre kon

kurser. Ett genomförande av förslaget i propositionen och det förslag 

konkurslagskommittcn skulle komma att framliigga skulle niimligen inne

biira att kronofogdemyndighet i vissa konkurser skulle vara förvaltare och 

i andra tillsynsorgan. Utskottet anst1g en si'1dan ordning mindre tillfreds

stiillande. Aven frän andra principiella utgr1ngspunkter framstnd det enligt 

utskottet som mindre liimpligt att kronofogdemyndighet skulle handha 

konkursförvaltningen. Utskottet framhiill vidare bl. a. att det var iinskviirt 

att förfaranden:glerna betriiffande mindre nch ordiniira konkurser blev s;·1 

enhetliga som möjligt. 

Utskottet ansag starka skiil tala för att th1gorna om förvaltnings- och 

tillsynsnrgan i s.·iviil mindre Sl'm ordiniira konkurser borde tas upp och 

lösas i ett sammanhang. Utskottet hemsnillde diirfor att riksdagen skulle 

avsH\ propnsitionen. Mot beslutet reserverade sig utskollets socialdemo

kratiska ledamöter. Riksdagens m~~jnritet biföll utskottets hemstiillan. 

Med anledning av riksdagsbeslutet fick konkurslagskommitten genom 

tilläggsdirektiv i uppdrag att ytterligare pröva frt1gan om förvaltningen i 

mindre konkurser. Knmmittcn avliimnade [1r 1977 delbetiinkandet (SOLI 

1977: :!9) Konkursförvaltning. Retiinkandet innehöll förslag till nya regler 

om förvaltning ol:h tillsyn i nrdiniira och mindre konkurser. Knmmittens 

förslag har lagts till grund för de nu i propllSitionen framlagda förslagen. 

Konkurslagskommitten har diirefter i mars 1979 framlagt ytterligare ett 

delbetiinkande (SOU 1979: 131 Knnkurs (1ch riitten att idka niiring. I betiin

kandct föresli1s nya regler om näringsförbud i samband med k1mkurs (s. k. 

konkurskarantän). Kommitten behandlar f. n. de f1terst[1ende delarna av 

utredningsuppdraget. bl. a. bestiirnmelserna llm bevakning och utdelning i 

ordiniira k1111kurser m. m. 
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LJ mkr senare •'1r har betydelsefulla reformer ocksi'1 genomförts pf1 rii1ts

lllllri1den som angriinsar till konkursrlitten. Srdunda tillkom f1r 1970 en ny 

acknrdslag ( 1970: 847) varigenom al·konl blivit ett mera anvlindbart medel 

iin tidigare när det giiller att fö till sttind uppgörelser mellan borgenlirer och 

giildeniir i krissituationer od1 pi1 s{1 siitt förhindra konkurs. Vidare kan 

nlimnas lagen ( 1970: 741) ,1m statlig lönegaranti vid konkurs (iönegarantila

gen) och förmr111sriittslagen ( 1970: 979). 

Aven utsökningslagstiflningen lir under omdaning. I en tir 1978 avläm

nad lagri1dsremiss har fiireslagits all den nuvarande utsökningslagen 

( 1877: 31 s. I) lich dlirtill anslutande lagar skall erslittas av en ny utsök

ningsbalk. 

Pr1'f''1si t i, !11<'11.1' '1111·11d.111/,. I iga i1111e/11/ Il 

Pa grundval av konkurslagskommittens delbetiinkande är 1977 föreslns i 

prnpositirn1en genomgripande ändringar av bestiimmelserna om konkms

förvallning och tillsyn över konkursförvaltning. Även i reglerna om kon

kursgäldeniirens rörelsefrihet m. m. föresläs lindringar. 

I fri1ga om ordi11iir /,.011k11rs är syftet med förslaget all i1stadkl1mma en 

ordning för förvaltning och tillsyn Slllll iir effektivare och samtidigt bättre 

anpassad till nutida samhiillsförh!tllanden lin giillande ordning. Förvalt

ningen skall handhas av specialister. i första hand advokater. Förvaltaren 

fitr en i huvudsak självständig ställning genten1l1t tillsynsorgan och borge

nlirskolkktiv. Han \kall do~k i viktigare förvaltningsfrr1gor samrrtda med 

siirskilt berörda borgeniirer. I större och mera komplicerade konkurser 

skall förvaltaren kunna fä hjlilp av en r{1dgivarc som utses av kl>nkursdo

maren. 

lnslilulcl riittcns ,1mbudsman skall inlc linnas kvar. Tillsynen skall i 

stället ävila kronofogdemyndighet. Avsikten lir alt i princip en kronofogde

myndighet i va1je llin skall utses att fungera snm tillsynsmyndighet i 

konkurs. Tillsynsmyndigheten skall övervaka all förvaltningen bedrivs pi1 

cll lindarnfdsenligt slitt och diirvid bl. a. se till att avvecklingen inte fördröjs 

i onödan. 

Konl\ursdomarcn skall inte liingre ha nag!ln tillsyn iivcr förvaltarens 

verksamhet. Diirem!ll far han till uppgift all svara för fiirlikningsvcrksam
hctcn i ordinilr konkurs. Han skall bl. a. vara ordförande vid förliknings

sammantriide. :'far tvistcfri1gorna ~ir komplicerade skall konkursdL1marcn 

kunna uppdra itl lämplig person all bilrlida i flirlikningsarbetet. 

I propositionen föresl[ts vidare att det nuvarande systemet med s. k. 

falligkonkurs crsiitts av en ny ordning för handbggning av 111i11dn· k1111/,.11rs. 

Denna handliiggningsform skall dessutom tilliimp;is i fitskilliga fall som nu 

följer reglerna om ordinlir konkurs. Förslagcl syflar friimst till alt komma 

till riitta med de brister sorn lir förenade med nuvarande fattigkonkurser 

och att åstadkomma en effektivare konkursriirvaltning. 

F.n viktig nyhet i\r alt förvaltare skall flirordnas i alla mindre konkurser. 
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Pörvaltaren skall i princip ha s;1mnrn kvalifikationer som förvaltare i ordi

niir konkurs. Detta innebiir all advokater i allmiinhet kommer i fr;'1ga fi.ir 

förvaltningsuppdragen iiven i de mindre konkurserna. Förvaltaren skall 

utreda orsakerna till obesti\ndet samt undersöka om det finns <ltervinnings

miijligheter och om gilldeniiren kan misstiinkas för giildeniirsbrott. Till 

förvaltarens uppgifter hör ockst1 att utreda vilka fordringar som kan göras 

giillande i konkursen. 

Om det inte finns tillgi'111gar i boet som tikker konkurskostnaderna och 

boets andra skulder. skall konkursen avskrivas i anslutning till att giilde

niiren beedigar bouppteckningen. 

Finns det egendom i boet. skall förvaltaren siilja den och uppriitta ett 

utdelningsfi.irslag. Borgenhrerna behöver inte bevaka sina fordringar. Llt

delningsförslaget priivas av konkursdomaren efter ett kungörelseförfa

rande. 

Tillsynen över rörvaltningen i mindre konkurs skall liksom i ordiniir 

konkurs utövas av kronofogdemyndighet i egenskap av tillsynsmyndighet. 

Om den mindre konkursen uppstritt pi\ ansökan av annan borgeniir iin 

staten och kostnaderna inte kan tas ut ur boet. skall borgeniiren svara för 

dessa intill ett belopp motsvarande en tiondel av basbeloppet. Staten skall 

st:'i för de kostnader som inte kan betalas av boet eller ansvarig borgeniir. 

Skiirpningar föresläs i hestiimmelserna om konkursgiildeniirs rörelsefri

het och om tvi\ngsmedel mot denne. :\1öjligheterna att hiimta eller hiikta 

honom utvidgas. Giildeniiren skall vidare kunna iiliiggas att liimna ifrån sig 

sitt pass. Enligt förslaget skall ingripande i form av reseförbud och ytterst 

hiiktning kunna ske mot giildeniir redan innan konkursansökan har prö

vats. Om giildeniiren är juridisk person. skall liven förutvarande sttillfi:irc

trlidare i vissa fall vara underkastad de inskriinkningar i rörelsefriheten 

som giiller för giildeniiren. Genom fiirslaget iippnas ocksn möjlighet rör 

horgeniir att innan konkursansökan har prövats rn kvarstad eller sking

ringsfiirhud betriilTande giildenärens egendom. 

Reformen föresltis triida i kraft den I januari 1980. 

A//111ii111111 ii1·en·iig1111de11 

Som inledningsvis berörts har samhiillsutvecklingcn medfört att kon

kursförfarandet i viktiga avseenden ter sig otidsenligt. Föriindringarna av 

det ekonomiska livet har inneburit att konkursförvaltningen blivit mer 

komplicerad och att helt andra krav iin tidigare mtiste sti"illas pi\ förvalta

rens kvalifikationer. Hiirtill kommer att ocksft andra intressen lin borgenii

rernas giir sig gällande niir ett företag gi\r i konkurs. Aven i andra <tvseen

dcn framstår det som nödviimligt att förfarandet moderniseras. Det nuva

rande systemet med fattigkonkurser iir s;'dunda bchiiftat med nera brister. 

Bl. a. saknas möjlighet till ittervinningstalan och inte heller finns det regler 

om all eventuella giildeniirsbrott skall efterforskas. Betriiffande de ordinlira 

konkurserna har anmiirkts att dessa lir onödigt Hl.ngdragna och att kostna

derna för förfarandet oftast uppgf1r till betydande belopp. 
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Mot bakgrund av det anförda anser utskottet det angeHiget att en reform 

av konkursfö1färandet nu kommer till stånd. Niir det giiller den niirmare 

inriktningen av en reform vill utskottet understryka att konkurslagen allt

jiimt måste hygga p[l principen att konkurs har till iindamftl att tillhandahål

la borgeniirerna en ordning varigenom deras konkurrerande anspriik mot 

en insolvent gäldeniir kan tillgodoses. Som departementschefen uttalar iir 

det ocksi\. ett starkt samhällsintresse att reglerna om konkurs lir sft utfor

made att förlusterna för horgeniirerna begränsas. Borgeniirernas intressen 

kräver att förfarandet är effektivt och snahht och att konkurskostnaderna 

hi\lls inom rimliga gränser. En snabbare, effektivare och billigare konkurs

förvaltning är ockst1 till förmän för giildenären. Strlivandena att fä till stånd 

ett mera ändamålsenligt konkursförfarande f;'\r emellertid inte leda till att 

rättssiikerheten kommer i fara. 

Vid utformningen av ett nytt konkursförfarande måste hiinsyn ocksfl tas 

till andra intressen iin de rent ekonomiska borgeniirsintressena. Att en 

betydande brottslighet förekommer med anknytning till konkurser iir viil

kiint. Utskottet anser det angeliiget att konkursreglerna iindras si\ att 

miijligheterna att avslöja och beivra sfldan brottslighet förbättras. En an

nan omstiindighet som hör beaktas vid en reform av konkursförfarandet iir 

att samhället pa ett helt a~nat sätt iin vid konkurslagens tillkomst har 

ansvar för att sysselsättningen uppriitthi\.lls och att niiringslivet utvecklas 

gynnsamt. Vid bedömningen av hur konkursförfarandet skall gestaltas hör 

hiinsyn tas till exempelvis de sysselsiittningspolitiska intressen som gör sig 

giillande då företag rf1kar i ekonomiska svårigheter. Som departementsche

fen framhftller bör förfarandet vara si\ uppbyggt att även sådana intressen 

kan beaktas i konkursen. Utskottet vill dock stryka under att ett ökat 

hiinsynstagande till samhälleliga intressen inte för medföra att borgenärer

nas intressen eftersiitts. 

Det i propositionen framlagda förslaget till ändring i konkurslagen tillgo

doser i allt viisentligt de krav man enligt utskottets mening bör stiilla vid en 

reform pi'l omri'ldet. Utskottet vill även uttrycka sin tillfredsstiillelse över 

att fri\gorna om tillsyn och förvaltning i s:\väl mindre som ordinära kon

kurser - i enlighet med vad utskottet anförde 1976 - tagits upp till 

prövning i ett sammanhang och att riksdagen således nu för tillfälle att ta 

stiillning till en helhetslösning av problemen med konkursförvaltningen. 

I det följande kommer utskottet att först hehandla vissa allmänna spörs

mål som har samband med konkurs för att darefter närmare granska 

förslagen till ändrade regler för konkursförfarandet. 

Konkurser och ekonomisk hrottslii;het 

I llera motioner som hiinvisats till lagutskottet har tagits upp frågor som 

rör sambandet mellan konkurser samt ekonomisk och organiserad brotts

lighet. Likartade spörsmål har även berörts i vissa till justitieutskottet 

hänvisade motioner. Dessa motioner behandlas i justitieutskottets hetän-
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kanJe JuU 1978/79: ~8. Som en allmiin bakgrund till de nu aktuella 

motionsyrkandena vill utskottet Himna följande redogörelse. 

Under senare rir har behovet av möjligheter att beklimpa den ekonomis

ka och organiserade brottsligheten alltmer kommit att uppmlirksammas 

och olika ::\!gärder har vidtagits för att denna typ av brottslighet skall kunna 

mötas. De myndigheter som är engagerade i kampen mot ekonomisk och 

organiserad brottslighet har s:'llunda tillförts resursförstärkningar. Även i 

andra avseenden har siirskilda insatser gjorts som syftar till att myndighe

terna skall bli biittre rustade att avslöja, utreda och lagföra sådan brottslig

het. För en niirmarc redogörelse för vidtagna eller planerade åtgiirder pft 

detta omrhde hänvisar utskottet till justitieutskottets ovan nämnda bctiin

kande, vari även liimnas en översikt över olika aktuella lagstiftningspro

jckt. 

· En betydande del av den ekonomiska kriminaliteten förekommer i sam

band med konkurser. Som departementschefen framhitller i propositionen 

rör det sig frlimst om giildeniirshrott, som inte sällan utgör ett led i en mera 

omfattande ekonomisk brottslighet. Undersökningar visar att glildenlirs

hrott kan antas förekomma i samband med 40-50 '/(,av alla fattigkonkurser 

och i en något mindre andel av de ordinära konkurserna. Men även andra 

typer av brott shsom skatte- och upphördsbrott samt bedrägeri iir inte 

ovanliga. 

Som utskottet tidigare framhMlit lir ett av syftena med det i propositio

nen framlagda förslaget till reform av konkursförfarandet att möjligheterna 

att uppdaga och beivra förekommande ekonomisk brottslighet i samband 

med konkurser vlisentligt skall förbättras. Förslaget att systemet med 

fattigkonkurs skall ersiittas med en ny ordning för handliiggning av mindre 

konkurs har sålunda sin grund i önskemftlet att beivra den omfattande 

brottsligheten vid fattigkonkurser. Av slirskild betydelse för kampen mo\ 

brottsligheten är därvid att förvaltare skall förordnas liven i mindre kon

kurs och att - liksom vid or:diniir konkurs - utredning om eventuell 

glildcnärshrottslighet skall ske. För att utredningen rörande misstanke om 

giildenlirsbrott skall bli effektiv skärps kvalifikationerna pft förvaltare i 

ordinär konkurs. De skärpta kvalifikationskraven skall i princip giilla liven 

för förvaltare i mindre konkurs. En annan betydelsefull nyhet är förslaget 

att förvaltaren skall vara skyldig att underrätta ftklagare sil snart misstanke 

om gäldenärsbrott föreligger. Ocksil det nya systemet för tillsyn i konkurs 

skall ses som ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Till

synsreglerna, som skall gälla i bildc ordinär och mindre konkurs. syftar till 

att bl. a. en effektiv brottsutredning skall säkerställas. Ett annat inslag i 

propositionen som har direkt anknytning till bekämpande! av konkurs

brottslighet är de föreslagna ändringarna i reglerna om konkursgäldenärens 

rörelsefrihet och om tvtmg_smedel mot denne. 

Ett ytterligare led i atgärdcrna 1m)t den brottslighet som förekommer i 

samband med konkurs utgör också det förut niimnda förslaget till s. k. 
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konkurskaranliin som i i:'!r framlagts av konkurslagskommitten i betänkan

det Konkurs och rätten att idka näring. Förslaget innebär en utvidgning av 

det nuvarande förbudet att under konkurs driva näring varmed följer 

bokföringsplikt. Enligt förslaget skall näringsförbud kunna meddelas gäl

denlir som är näringsidkare inte bara under konkursen utan ocksi\. sedan 

denna avslutats. Förbudet föreslås kunna gälla under högst fem i\.r. Som 

förutsättning för näringsförbud skall gälla att g1ildenären förfarit grovt 

otillbörligt mot sina borgenärer eller på annat sätt grovt åsidosatt vad som 

älegat honom som näringsidkare. Näringsförbud skall också kunna medde

las den som genom att upprepade gfrnger ha förekommit i konkurser eller 

eljest visat sig uppenbart oHimplig att driva näringsverksamhet. 

Ocksä utformningen av den civilrättsliga lagstiftningen är av central 

betydelse vid bekämp~indet av den ekonomiska kriminaliteten. Lagstift

ningen pi\. det!a omräde berörs av brottsförebyggande ri\.dets översyn av 

lagstiftning mot ekonomisk och organiserad brol!slighet. Översynsarbetet 

har. såvitt nu är av intresse. resulterat i dels förslag som rör revisors 

verksamhet. <PM 1978: 2) Rt.:visors verksamhet, dels förslag som syftar till 

att förebygga vissa missbruk av aktiebolagsformen, (PM 1979: 5) Aktiebo

lagslagen - förstärkt skydd för det bundna kapitalet, m. m. 

Utskol!ct övergär härefter till de motioner som tar upp särskilda frågor 

om ekonomisk bro!!slighet i samband med konkurs. 

1 motionen 1978/79: 1765 (c) anförs olika exempel pä sådan bro!!slighet. 

Enligt motionären är de redovisade förfarandena svåra al! upptäcka sär

skilt i de fall konkurs handläggs som s. k. fattigkonkurs. Motionären anser 

al! det krävs en betydligt effektivare konkursförvaltning än f. n. om miss

förhällandena skall kunna rättas till och önskar att riksdagen skall stryka 

under att till konkursförvaltare bör utses personer som har erfarenhet och 

kompetens nog att genomskada bulvanförhållanden. skenavtal m. m. An

gelligct är också att konkursförvaltare anmäler till åtal de brottsliga förfa

randen som kan klarläggas. Vidare framhålls vikten av al! 1'1tervinnings

möjlighetcrna utnyttjas. Motionären anser m:kså att någon form av kon

kurskarantän bör införas. 

I motionen yrkas alt riksdagen skall anta sädana ändringar i konkurslag

stiftningcn att de synpunkter som anförts i motionen blir tillgodosedda 
(yrkandet I). 

Som framgår av vad utskol!et ovan anfört förhåller det sig otvivelaktigt) 

si\. att en betydande broltslighet förekommer i samband med konkurser. 

Detta gäller särskilt de s. k. fattigkonkurserna. Utskol!et har ocksi\. i tidi

gare avsnitt understrukit vikten av att konkursförfarandet utformas si\. att 

möjligheterna till uppdagande och beivrande av ekonomisk brottslighet i 

samband med konkurs väsentligt förbättras. Utskottet har i det samman

hanget också uttalat att huvuddragen av det i propositionen framlagda 

förslagcl tillgodoser de krav man fri\.n olika utgi\.ngspunkter kan ställa vid 

en reform av konkurslagen. I följande avsnitt kommer utskottet att närma-

6 Riksdagen 1978/79. 8 sam/. Nr 19 
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re behandla fragan om tillsyn och förvaltning i konkurs. Utskollet vill 

emellertid redan nu framhålla att de synpuktcr p<'\ konkursförfarandet som 

framförts i motionen 1978/79: 1765 i allt viisentligt blivit beaktade i proplisi

tionen. Några särskilda titgärder fran riksdagens sida med anledning av 

motionen i denna del är därför inte päkallade. Niir det gäller fragan om 

förvaltares brottsanmälan till åklagare återkommer utskottet senare i detta 

avsnitt. 

Vad härefter gäller önskemålet om s. k. kon/.:.11rs/.:.ara11tä11 frams@ls sä

dant önskemål även i den under allmänna motion st iden 1979 viickta motio

nen 1978/79: 246 (vpkl och den med anledning av propositionen väckta 

motionen 1978/79: 2208 (vpkl. 

I den förstnämnda motionen hiinvisas till att två år förflutit seuan kon

kurslagsk11mmitten fick i uppdrag att utreda fd1gan om konkurskarantän. 

Enligt motionärerna har missbruket av konkursinstitutet tilltagit och de 

yrkar alt riksdagen hos regeringen begär omedelbara initiativ för att för

hindra att konkurser utnyttjas för ckon
1
omisk brottslighet. 

I den andra motionen yrkas att riksdagen i samband med antagandet av 

förslaget i propositionen skall införa bestämmelser om konkurskarantän 

(yrkandet 1 ). 

Utskottet kan för sin del helt stiilla sig bakom motionärernas uppfattning 

om niidviindigheten av att förhindra missbruk frl'ln konkursgäldenärers 
sidan genom bl. a. upprepade konkurser. Förslag med detta syfte har. som 

reuovisats, nyligen framlagts av konkurslagskommilten och remissbehand

las f. n. Enligt vad utskottet inhämtat kommer regeringen att före somma

ren ta ställning till kommittcförslaget och avsikten är att en proposition i 

ämnet skall föreläggas riksdagen under hösten 1979. Utskollct förutsätter 

att sä också sker och anser därför att något initiativ från riksdagens sida 

med anledning av motionerna 1978/79: 246, 1765, i denna del, samt 2208, 

yrkandet I. inte är erforderligt. 

I motionen 1978/79: 1765 yrkas vidare alt riksdagen hos regeringen begär 

utredning av fi"1/gw1 0111 it~fi"irande Il\' en systematisk .tartec/.:.11i11g hos 

patent- och registreringsrerker ii1·er personer som 1ir styrelseledamöter i 

11/.:.tieholag (yrkandet 2). Enligt motionären saknas f. n. en sådan förteck

ning. Den omständigheten att man inte kan få fram uppgifter om i vilka 

bolag en person iir styrelseledamot anser motionären försvåra uppdagan

de! av brottsliga transaktioner. 

Behovet av en sådan förteckning som efterlyses i motionen har uppmlirk

sammats i samband med brottsförebyggande rådets översyn av lagstiftning 

mot ekonomisk och organiserad brottslighet. I den ovan omniimnda pro

memorian Aktiebolagslagen - förstärkt skydd för det bundna kapitalet 

m. m. framhälls att en allvarlig oHigenhet iir all aktiebolagsregistret inte 

annat än undantagsvis ger ni'lgon möjlighet att söka på person. Det fram

hålls alt det från brottsförebyggande synpunkt iir angeliiget att registret 

förs över p?i maskinläsbart medium för att möjliggöra slagningar på bl. a. 
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fysiska personers namn. Rcgistreringsplikten bör omfatta även bolags 
revisorer. Promemorian har nyligen överlämnats till regeringen och har 

den 23 april 1979 siints ut på remiss till ett stort antal myndigheter och 

organisationer. 
Med hänsyn till det anförda anser utskottet att motionen 1978/79: 1765 

inte heller i denna del påkallar någon åtgärd från riksdagens sida. 

Som ovan berörts skall inom konkursförfarandets ram ske en utredning 

rörande 111is.1·1anke om giildeniirshrott. Bestämmelser härom finns i 55 * 
KL. Enligt lagrummet skall förvaltaren i den s. k. förvaltarberättelsen som 

avges till konkursdomaren anmiirka huruvida skälig anledning finns till 

antagande att gäldenären gjort sig skyldig till gäldenärsbrott och i så fall 

grunden för antagandet. Det åligger konkursdomaren att vidarebefordra 

eventuell anmälan om hrottsmisstanke . .I propositionen föreslås inte någon 

annan materiell ändring i förevarande hänseende än att konkursdomarens 

skyldighet att underrätta åklagare om eventuell brottsmisstanke slopas och 

ersätts av en skyldighet för förvaltaren att göra anmälan direkt till åklaga

re. En bestämmelse härom har intagits som ett nytt tredje stycke i paragra

fen. Enligt 185 b ~ skall en liknande utrednings- och anmälningsskyldighet 

åvila förvaltaren i mindre konkurs. 

Beträffande omfattningen av förvaltarens utredningsplikt framhåller de

partementschefen all det i första hand ankommer på förvaltaren att med 

beaktande av omständigheterna i varje särskilt fall bedöma hur pass ingri

pande undersökningar som bör göras. En utgångspunkt härvidlag måste 

dock vara att det även ligger i borgenärskollektivets intresse att gäldenärs

brott utreds och beivras. Förvaltaren skall därför aktivt utreda brottsfrå

gan och inte dra sig för att inhämta kompletterande material i förekomman

de fall. Departementschefen framhåller att förvaltarens utredning skall ta 
sikte på att fastställa om det finns skälig anledning att anta att gäldenärs
brott föreligger. Det är alltså inte meningen att förvaltaren på konkurs

boets bekostnad skall göra en fullständig brottsutredning. Att verkställa en 
sådan utredning ankommer på polis och åklagare. 

I propositionen behandlas också frågan huruvida förvaltaren skall vara 
skyldig att utreda och anmäla även andra brott än gäldeniirsbrott. En sådan 

utvidgning hade under remissbehandlingen förordats från åklagarhåll. En

ligt departementschcfen bör en utvidgning dock inte ske. En så omfattande 

utredningsplikt skulle kunna inkräkta på fullgörandet av de övriga förval

taruppgifterna. Om emellertid förvaltaren på grund av konkursutredningen 

finner anledning till misstanke om att gäldenären har beg;'\tt annat förmö

genhetsbrott iin gäldenärsbrott, fortsätter departementschefen, bör han 

naturligtvis anmäla det till polis eller åklagare. Någon särskild föreskrift 

härom anser departementschefcn ej erforderlig. Detsamma gäller förmö

genhetsbrott som har begåtts mot gäldenären, exempelvis av en ställföre

trädare för denne. Även skattebrott av gäldenären bör enligt departe-
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mcntschefen anmi\las om misstanke dtirom framkommer under konkursut

redningen. 

I motionen 1978/79: 2209 (m) framhi'llls att de gjorda motivuttalandena 

kan uppfattas som att del föreligger en verklig skyldighet för förvaltaren att 

anm1ila även andra brott iin gäldenärsbrott. Motioni\rerna har ingen erinran 

mot att en sådan skyldighet åliiggs förvaltaren men anser att skyldigheten 

hör komma till uttryck i lagtexten. De yrkar därför att i 55 ~tredje stycket 

förslaget till lindring i KL införs en bestämmelse som ålägger förvaltaren 

att anmäla misstanke om sf1viil gäldenärsbrott som annat förmögcnhets

hrott (yrkandet 3 ). 

Enligt utskottets mening är det angeläget att brott i samband med kon

kurs beivras snarast möjligt. Utskottet anser därför att starka skiil talar för 

den i propositionen föreslagna ordningen att förvaltaren skall anmäla even

tuella brott direkt till tiklagare. Vad härefter giiller omfattningen av 

anm1\lningsskyldigheten vill utskottet erinra om att den ekonomiska brotts

lighet som förekommer i samband med konkurser är av skiftande natur. 

Som framh:'tlls av dcpartementschefen är de vanligaste förfarandena glil

denärshrott och brott mot uppbördslagen. Men liven annan ekonomisk 

brottslighet förekommer inte sällan. En närmare redogörelse för olika 

typer av brottsliga förfaranden i samband med konkurs har famnats i en 

rapport från brottsförebyggande rådet, (Rapport 1978: I) Konkurser och 

ekonomisk brottslighet. Någon siirskild anmiilningsskyldighct för konkurs

förvaltare föreligger inte nu. Liksom vad som i allmänhet g1iller är förval

taren dock underkastad bestämmelserna i brottsbalken om undcrlatenhet 

att avslöja vissa typer av mycket grov brottslighet. 
Enligt utskottets mening lir det sjiilvfallet angeläget att iiven andra brott 

iin giildenärsbrott anmäls till tiklagare. Utskottet delar motionärernas upp

fattning om att fi.irvaltaren bör åfäggas en mera utvidgad, lagstadgad an

mälningsskyldighct beträffande brott som begåtts av gäldeni\ren iin vad 

som föresli\s i propositionen. I likhet med dcpartementschefen anser ut

skottet emellertid att ni\gon plikt att utreda andra brott än g1ilden1irsbrott 

inte bör föreligga för förvaltaren. Till skillnad från vad som gLiller betriif

fande giildenärsbrott bör förvaltaren si'lledes inte försöka utreda brottsfrå

gan. Endast i de fall förvaltaren på grund av sin befattning med konkurs

boet finner att det föreligger skälig anledning misstänka att gäldenären 

förfarit brottsligt bör anmlilningsskyldigheten inträda. 

Skall man införa en sådan vidgad anmiilningsskyldighet som utskottet nu 

förordat uppkommer frågan om vilka brott anmälningsskyldigheten skall 

omfatta. I motionen har föreslagits att plikten att göra brottsanmälan skall 

avse förmögenhetshrott. Med en sådan avgränsning skulle förvaltaren vara 

skyldig att anmäla olika tillgreppsbrott av varierande svarighetsgrad, be

drägerier och annan oredlighet, förskingring och andra trolöshetsbrott 

samt skadegörelsebrott. Uppenbarligen förekommer sådan brottslighet i 

många fall i samband med konkurs. I andra fall 1\ter kan eventuella förmö-
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genhctsbrott av giildeniiren helt sakna samhand med konkursen. Samtidigt 

bör det beaktas att uppbördsbrott och skattebrott utgör ett betydande 

inslag i de brottsliga transaktionerna med anknytning till en konkurs. 

Enligt utskottets mening iir diirför den i motionen förordade avgriinsningen 

inte helt tillfredsställande. 

Vad frågan nu giiller är att stiivja den brottslighet som har samband med 

konkurser. och anmälningsskyldighetcn bör avgriinsas sh att den fyller 

detta syfte. Att åliigga förvallaren en mer vittgående skyldighet alt anmiila 

brott skulle enligt utskottets mening föra för långt. Det ter sig ocksh rimligt 

att begränsa anmälningsplikten till mer allvarlig brottslighet. Med hänsyn 

till del anförda anser utskottet att man bör söka en anmrn utgångspunkt för 

avgränsningen av anmmningsskyldighetcn än den motionärerna föreslagit. 

Som närmare framgflr av den ovan omnämnda rapporten från brottsföre

byggande r<ltlet (s. 82 ff.J avser det övervägande antalet konkurser fysiska 

eller juridiska personer som drivit näring. Endast i ett förhållandevis ringa 

antal fall försiitts privatpersoner. som inte är eller varit rörelsedrivande, i 

konkurs. Med utgangspunkt i den beskrivning av otillåtna transaktioner 

som lämnats i rapporten kan det antas att den nu aktuella kriminaliteten 

främst har samband med rörelse som giildeniiren drivit. Inte rörelsedri

vande personer torde siillan göra sig skyldiga till annan brottslighet med 

anknytning till konkurs iin giildeni\rsbrott. Beträffande vissa typer av brott i 

samband med konkurs kan del för övrigt framhfillas att de inte kan begås 

av annan än niiringsidkare. 

Det anförda leder utskottet till den uppfattningen att förvaltarens anmäl

ningsskyldighet betriiffande andra brott iin giildeniirsbrott bör begränsas 

till fall dti gäldenären drivit näringsverksamhet och det under konkursför

valtningen kommer fram att giildeniiren kan misstänkas för brott som har 

samband med verksamheten. Undantag bör dock göras 'för brott av ringa 

beskaffenhet. Utskottet föreslår si'tledes att reglerna om anmiilan för giil

deniirsbrott i 55 * tredje stycket och 185 b * femte stycket förslaget till 
iindring i konkurslagen kompletteras med följande bestiimmelse: "Det

samma giiller om gäldenären har drivit näringsverksamhet och det under 

konkursförvaltningen kommer fram att giildcnärcn kan misstiinkas för 

annat brott av ej ringa beskaffenhet, som har samband med verksamhe

ten." 

Utskottet vill tillägga alt bestiimmelsen självfallet inte för tolkas sä att 

förvaltaren helt hör underlåta att anmiila sådana brott som inte omfattas av 

regeln. Skulle det sålunda visa sig att en inte rörelsedrivande giildeniir 

begfltt annat brott som har anknytning till konkursen iin giildeniirsbrott biir 

självfallet anmiilan ske. Detsamma giiller förmögenhetsbrott som har bc

ghtts mot giildeniiren, exempelvis av en sliillföreträdare till .denne. Även i 

andra fall kan det finnas sbl för en förvaltare att undcrriitta fiklagare om 

eventuella brottsmisstankar mot giildeniiren. Nti.gon lagstadgad anm1il

ningsplikt i dessa hiinsecnden bör do<.:k inte åliiggas förvaltaren. 
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Utskottets sttillningstagande innebär att önskemålet i motionen 1978/ 

79: 2209 i allt viisentligt tillgodoses. Även önskemålet i motionen 1978/ 

79: 1765 om brottsanmälan tillgodoses bättre genom utskottets förslag lin 

genom propositionsförslaget. 

I detta avsnitt behandlar utskottet slutligen en motion angi\ende 111iss

hmk a1· den statliga liinegarantin. 

Enligt lönegarantilagen svarar staten för betalning av arbetstagares font

ringar hos arbetsgivare som har försatts i konkurs. De fordringar som 

omfattas av lönegarantin iir bl. a. arbetstagares lönefordringar och andra 

ersiittningar med förmfmsriitt enligt 12 § förmånsrättslagen och pensions

fordringar med förmfmsrätt enligt 12 eller 13 § samma lag. Betriiffande 

fordringar med förm:insriitt enligt 12 * förmånsrättslagen är garantin maxi

merad till ett belopp som motsvarar tolv basbelopp. Lönegarantin finansi

eras genom arbetsgivaravgifter. Garantibeloppen utbetalas av länsstyrel

sen. 

Ueträffande de formella förutsättningarna för att betalning skall utgft 

enligt lönegarantin giiller olika system för ordinära konkurser och fattig

konkurser. 

I ordinlir konkurs utgår betalning endast för fordran som bevakats i 

konkursen. Konkursförvaltaren skall snarast efter konkursbeslutet under

riilla länsstyrelsen om fordran på lön under uppsägningstid om fordringen 

enligt förvaltarens bedömande är klar. Underrättelse bör under samma 

fiirutsiittning Himnas även om annan fordran som omfattas av garantin. I 

övrigt skall underrättelse liimnas när fordran har blivit utdelningsgill. För

valtaren skall samtidigt som han lämnar underrättelse till länsstyrelsen om 

klar fordran bevaka den för arbetstagarens räkning. 

I fattigkonkurserna ankommer det på kronofogdemyndighet att utreda 

och pröva lönegarantianspräk. Den i konkursen förordnade gode mannen 

skall enligt föreskriften i 185 ~ KL så snart kunskap har vunnits om löne

cller pensionsskuld anmäla delta till vederbörande kronofogdemyndighet. 

För konkursdomaren föreligger skyldighet att sända underrättelse till kro

nofögdemyndighet om det finns anledning anta att fordran som omfattas av 

garantin kan göras gällande. I propositionen föreslås vissa ändringar i 

lönegarantilagen som en följd av den nya ordningen för handHiggning av 

mindre konkurs. 

I motionen 1977/78: 1004 (s) yrkas att riksdagen beslutar hos regeringen 

anhälla att regler snarast utfärdas för kontroll av företags förhållanden 

hfillc före och efter konkurs och vid utbetalning från den statliga lönega

rantifonden. Motionärerna framhåller all utbetalningarna från lönegaranti

fonden budgetåret 1977/78 var nästan 10 gänger större än under budgetåret 

1974/75. Enligt motioniirerna är en anledning till utvecklingen att mindre 

nogräknade företag missbrukar lönegarantisystemet. Motionärerna anför 

exempel på olika former av missbruk. Motionärerna anser att en skiirpt 

kontroll av konkursföretagens affärer och handlande i övrigt under liden 
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före och efter konkursutbrottet är nödvändig inte minst med hänsyn till 

lönegarantiutbetalningarna. Kontrollen bi.ir företriidesvis ankomma pr1 

länsstyrelsernas revisionsenheter, som hör fä erforderliga resurser härför. 

Som framhållits i !lera av de remissyttranden som inhiimtats över motio

nen (se bilaga 2) torde ökningen av lönegarantiutbetalningarna i allt viisenl

ligt ·ha andra orsaker iin 1:nissbruk av liinegarantisystemet. Att missbruk 

förekommer stär dock klart. I likhet med motioniirerna anser utskottet det 

angeliiget all oriktiga lönegarantiutbetalningar förhinJras. Utskottet vill 

emellertid i sammanhanget erinra om att lönegarantilagen iir •.:n social 

lagstiftning och all ärendena av hiinsyn till arbetstagarnas intressen bör 

handläggas med skyndsamhet. 

Enligt utskottets mening torde en effektiv tillsyn och förvaltning i kon

kurs utgöra det biista botemedlet mol missbruk av lönegarantin. Den 

föreslagna reformen av konkurslagen har som tidigare heriirts en sf1dan 

inriktning. Genom att kvalifikationskraven pä förvaltarna skiirps och a(t 

det allmiinna genom tillsynsmyndigheten för insyn i konkursförfarandet 

i.ikas ol:kså i väsentlig m:'m möjligheterna till kontroll av lönegarantian

spräk. Det kan således forviintas att reformen av konkursförfarandet kom

mer att leda till ett minskat missbruk av lönegarantin. Utskottet vill också 

peka ph att den utvidgade anmiilningsskyldighet beträffande konkurshrott 

som utskottet nyss förordat kan antas fä en inte obetydlig preventiv effekt 

niir det gäller missbruk av lönegarantin. P:i anförda skiil anser utskotlet att 

motionen 1977/78: 1004 inte pt1kallar någon ätgiird från riksdagens sida. 

Svsselsiitt11i11i.:spolitiska fi"dgor m.111. i konkurs 

Som en allmiin bakgrund till de motionsyrkanden som kommer att be

handlas i detta avsnitt vill utskottet lämna följande redogörelse. I skrivelse 

till regeringen 1977 framförde Svenska bankförcningen vissa erinringar 

mot regil:rna i lönegarantilagen. Bankföri:ningcn framhöll hl. a. att de riilts

regler. som aktualiseras när ett företag räkar i ekonomiska sv[trigheter, bör 

vara si1 konstruerade all konkurs s{tvitt möjligt undviks. Konkurs är enligt 

13ankföreningen ofta det siimsta alternativet eftersom konkurs ofta medför 

onödig viirdeförstiiring. Ett sätt att undvika konkurs iir enligt Bankför

eningen ackord utan konkurs enligt ackordslagen. Att liinegarantin inte 

triider i kraft vid ackord utan endast vid konkurs omöjliggör ofta att ett 

företag rekonstrueras via ackord enligt ackordslagen. Konkurs blir i stället 

oundviklig. Bankföreningen ansf1g att rekonstruktioner skulle friimjas om 

lönegarantin blev tilfamplig iiven vid ackord. En sådan regel skulle, fram

hölls det, svara mot önskemålet att riittsreglerna bör verka för att konkurs 

och diirav följande viirdeforstöring undviks. Bankföreningen hegiin.Je hl. a. 

att lönegarantilagen skulle iindras sft all synpunkterna tillgodosågs. 

Det av Bankföreningen aktualiserade spörsmålet liksom den mera över

gripande frågan om vilka medel samhiillet bör siilta in niir företag råkar i 

ekonomisk kris behandlas f. n. av en inom arbetsmarknadsdepartementet 
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tillsatt arbetsgrupp som fi'itt till uppgift att bl. a. liigga fram förslag om hur 

konflikten mellan en tidsbegrlinsad fortsatt drift av ett företag på ekono

miskt obesttind och konkurslagens regler skall lösas (se prop. 1976/77: 105 

s. 35-36). Arbetsgruppens arbete syftar till att ett nylt institut. kallat 

het11/11i11gsi11stiille/se, skall tillskapas. Meningen är att institut1.:t skall ge 

rådrum för överväganden av om företag med ekonomiska svårigheter skall 

avvecklas eller leva vidare. Betalningsinstiillelse avses bli ett förstadium till 

ackord eller konkurs och kunna leda till att ni:\got ackords- eller konkurs

förfarande inte behöver tillgripas. Även nya former av statligt stöd över

vägs i sammanhanget liksom frf1gan om hur arbetsmarknads- och regional

politiska intressen skall kunna tillgodoses niir företag råkar i ekonomiska 

svi'lrigheter och hotas av nedläggning. Arbetsgruppens arbete har tidigare 

blivit föremål för riksdagens intresse. Bl. a. har niiringsutskottet (NU 1977/ 

78: 41) uttalat att utskottet förutsatte att regeringen pä grundval av utred

ningen så snart som möjligt skulle lägga fram i'ltgärder i nu angivet hiinsc

ende. Arbetet med reformen iir enligt vad lagutskottet nu erfarit i.nnc i 
slutskedet. 

I anslutning till det anförda vill utskottet erinra om alt förslaget till 

lindring av konkursfö1farandet har utformats sf1 att inte bara borgenärernas 

intressen skall kunna tillgodoses i konkurs utan också hiinsyn kan tas till 

andra intressen, exempelvis sysselsiittningspolitiska intressen. Enligt de

partementschefens ultalanden i anslutning till besliimmelsen i 61 * om 

fortsättande eller 1\terupptagande av gäldenärens rörelse skall sålunda 

förvaltaren noga utreda vilka lösningar som iir bäst iignade att tillgodose 

säviil borgenärsintressena som de sysselsiittningspolitiska intressena. 

Även krave\ an \"örvaltarcn skall vara vlil förtrogen mcu arbetsmarknaus

politiska fri'lgor skall ses som ett uttryck för att samhälleliga intressen hör 

beaktas vid konkursförvaltningen. I detta sammanhang vill utskottet ocksa 

peka pf1 att konkurslagskommitt~n i delbetänkandet 1977 föreslog att ett 

allmiint ombud skulle kunna tillsättas i konkurs. Ombudet skulle ha till 

uppgift att beakta arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen. I pro

positionen uttalar departementschefen att iiverviigande skiil talar för att 

man i avvaktan på det utredningsarbete som pi'lgi'lr inom arbetsmarknads

departementet dröjer med att ta stiillning till frägan om införande av ett 

allmänt ombud i konkurs. Han fägger därför inte nu fram något förslag pi'l 

den punkten. 

I motionen 1977/78: 528 (m) tas i huvudsak samma spörsm1\I upp som 

behandlats i Bankföreningens ovan redovisade skrivelse. Motionären fram

håller att lönegarantilagen och ackordslagen motverkar varandra. Till skill

nad fri\n vad som tidigare giillde ger företagsintcckning numera biittre 

förmf111sriitt iin skatte- och lönefordringar. För en innehavare av företags

inteckning iir uet enligt motioniirens mening fördelaktigare med en konkurs 

i stiillet för ackord. eftersom lönegarantin bidrar till att "arbeta upp" den 

företagsintccknade egendomen så att inteckningshavaren har större förut-
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sättningar att fä full betalning för sin fordran. Motionären framhåller att det 

har funnits flera fall då företag lagts ned efter en konkurs i stället för att 

rekonstrueras genom ett ackordsförfarande. Motionären anser att en över

syn bör ske av lönegarantilagen syftande till att lönegarantin skall gälla 

även vid ackord och yrkar att riksdagen hos regeringen skall begära en 

utredning om 11t1·idgning m· /önegarantin. 

Utskottet delar motionärens uppfattning att nuvarande ordning inte kan 

anses helt tillfredsställande. Som vitsordats av flera av de myndigheter och 

organisationer som yttrat sig över motionen (se bilaga 2) har reglerna i 

förmånsrättslagen och lönegarantilagen lett till att det för borgenären i 

vissa fall kan te sig förmånligare att ett företag går i konkurs än att ackord 

kommer till stånd. Eftersom konkurs i allmänhet medför värdeförstöring 

till skada för borgenärerna och gäldenären och kan leda till negativa 

konsekvenser från sysselsättningspolitisk synpunkt, framstår det enligt 

utskot!ets mening som angeläget att en reform på området kommer till 

stånd. Som framgår av den lämnade redovisningen för det pågående utred

ningsarbetet inom arbetsmarknadsdepartementet syftar arbetet till en lös

ning av det problem som tagits upp i motionen. Med hänsyn till vikten av 

att opf1kallade företagskonkurser förebyggs och med beaktande av vad 

riksdagen tidigare uttalat rörande arbetsgruppens arbete förutsätter utskot

tet att utredningsarbetet snarast fullföljs och att arbetsgruppens förslag 

utan dröjsmål blir föremål för en bred remissbehandling. Något initiativ 

från riksdagens sida med anledning av motionen 1977/78: 528 är f. n. inte 

erforderligt. 

I motionen 1978/79: 2207 (s) tas upp frågan om hänsynstagande till 

arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen l'id konkurs. Motionärer

na framhåller att samhället i väsentligt högre grad än förr engagerat sig i det 

ekonomiska livet genom statligt kreditstöd i olika former. lokaliserings

stöd. statsbidrag till nedläggningshotade företag m. m. Samhället har också 

tagit på sig ett ökat ansvar för sysselsättningen. Det ställs därför enligt 

motionärerna särskilda krav på konkursförvaltningen vid företagskonkurs 

när det gäller att bedöma sysselsättningsfrågor och företagets ställning i 

fråga om erhållet samhällsstöd eller behov av nytt stöd. Visserligen torde 

det förhålla sig så att. när väl konkurs inträffat. svårigheterna är väsentligt 

större att rekonstruera företaget än så länge konkurs inte inträffat. När det 

gäller företag, vars verksamhet är väsentlig från sysselsättnings- och regio

nalpolitiska synpunkter, är, anförs det vidare. det viktigaste därför att 

undvika konkurs. Men även när konkurs inträtt måste sådana intressen 

kunna tillgodoses. 

Att se konkursen enbart som ett medel att tillgodose fordringsägare med 

penningfordringar motsvarar enligt motionärerna inte den verklighet som 

vi i dag lever i. Också de anställda och den ort eller de orter som för sin 

ekonomiska framtid är beroende av ett företags fortsatta existens har 

rimliga anspråk på att få sina intressen beaktade i företagets konkurs. 
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Liksom pa sa manga andra områden måste jfönkningar göras mellan olika 

intressen. 

Motionärerna understryker vikten av att det utredningsarbete som ut

förs av en arbetsgrupp i arbetsmarknadsdepartementet betriiffande frågan 

om vilka medel samhället bör siitta in när ett företag befinner sig i ekono

misk kris bedrivs med all erforderlig skyndsamhet. De anser att arbets

gruppen vidare bör lägga fram förslag om hur samh:illets intressen skall 

tillvaratas när företag har råkat i konkurs. En av de fr::tgor som enligt 

rnotioniirerna hör utredas är en utbyggnad av ackordscentralerna under 

liimpligt huvudmannaskap för att därigenom till samhällets förfogande 

skall stiillas förvaltare som kan vara skickade att i konkurs tillvarata såviil 

samhiillets som borgeniirernas intressen. Motionärerna yrkar all det an

förda ges regeringen till känna (yrkandet 5). 

Utskottet har redan tidigare i detta avsnitt understrukit vikten av att det 

inom arbetsmarknadsdepartementet pågående utredningsarhetet rörande 

betalningsinställelse m. m. snarast fullföljs. Utskottet delar sftledes motio

niirernas uppfattning pi\. denna punkt. Något siirskilt tillkiinnagivande an

ser utskollet dock f. n. inte e1forderligt. 

Betriiffande frågan om hiinsynstagande till samhiilleliga intressen i kon

kurs vill utskottet hiinvisa till att motionärernas önskemäl härvidlag i viss 

man tillgodosetts i propositionen. Om och i vilken mån ytterligare iltgiirder 

iir pi1kallade bör enligt utskottets mening lämpligen prövas inom justitiede

partementet. Med hiinsyn till departementschefens ovan redovisade ul!a

lande anser sig utskottet kunna utgå frä.n att denna fråga kommer att tas 

upp till överviiganden sedan utredningsarbetet inom arbetsmarknadsde

partementet slutförts. Utskottet utgi\.r fr~rn att därvid god ledning kan 

hiimtas fr{1n de synpunkter som kan förviintas komma fram under remiss

behandlingen av arbetsgruppens förslag. Något initiativ frftn riksdagen fa 

saledes r. n. inte heller päkallat i förevarande hiinseende. 

Vad slutligen gäller motionärernas önskcmäl om en utbyggnad av ac

kordscentralen under liimpligt huvudmannaskap ankommer det inte ph lag

utskottet att ta ställning härtill. Frägan om utbyggnad av och huvudmanna

skapet för ackordscentralen har emellertid tagits upp i motionen 1978/ 

79: 1028 av Ingvar Svanberg m. tl. (s). vilken hiinvisals till näringsutskollct 

och kommer att behandlas i betänkandet NU 1978/79: 59. I detta samman

hang vill utskottet emellertid erinra om att enligt uttalanden i propositionen 

(s. 157) inte bara advokater utan även andra. t. ex. ledande tjänstemän hos 

Sveriges Ackordscentral. skall kunna komma i fråga som konkursförval

tare. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 

1978/79: 2207, yrkandet 5. 
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Tillsyn i konkurs 

I propositionen föreslås att institutet riittens ombudsman avskaffas och 

att konkursdomarens tillsynsfunktioner slopas. Tillsynen iirer ko11k11r.1fiir

l'lllt11i11ge11 skall i fortsättningen utövas av kronofogdemyndighet. Tillsyns

uppgifterna skall anförtros i princip en kronofogdemyndighet i varje län. 

Tillsynsmyndigheten skall övervaka att avvecklingen av konkursboet 

drivs effektivt och att förfarandet inte drar med sig onödiga kostnader. 

Myndigheten har också en viktig uppgift att fylla i samband med prövning

en av förvaltararvoden. Myndigheten avses vidare medverka när det gäller 

frägor rörande tillsättande av förvaltare, tvfrngsmcdel mot giildeniircr 

m. m. Tillsynen över konkursförvaltningen omfattar ocksii en formell kon

troll som i första hand skall grundas på granskning av kvartalsräkningar 

och övrig redovisning. 

Utskottet delar departementschefens uppfattning att institutet riitlens 

ombudsman liksom konkursdomarens tillsynsfunktioner bör avskaffas och 

att tillsynsuppgifterna beträffande konkursförvaltning i framtiden bör an

komma på annan myndighet än domstol. 

I motionen 1978/79: 2207 (s) yrkas att länsstyrelse skall vara tillsynsmyn

dighet i konkurs (yrkandet 2). Vidare framläggs (yrkandi.:t 4 delvis) förslag 

till erforderliga lagändringar. Motionärerna hiinvisar till att yrkandet delvis 

skall ses som en följd av ett i samma motion framlagt förslag om att 

kronofogdemyndighet skall vara förvaltare i mindre konkurs. Enligt motio

niirerna kan emellertid kritik i och för sig riktas mot att kronofogdemyn

dighet skall vara tillsynsmyndighet. De framhåller att tillsynen i mindre 

konkurser som regel inte torde fylla annan uppgift iin en formell kontroll av 

att konkurslagens föreskrifter iakttas. Valet av tillsynsmyndighet iir under 

sådana förhållanden av mindre betydelse. I stora företagskonkurser, som 

handläggs av högt specialiserade atfärsjurister, kan enligt motioniirerna 

med fog ifrftgasiittas om kronofogdemyndigheten har tillräckliga möjlighe

ter att utöva en reell tillsyn över förvaltningen. Endast niir det giiller inte 

särskilt komplicerade konkurser som handläggs i ordinär ordning kan man 

tiinka sig att kronofogdemyndigheten kommer att kunna göra en reell 

insats. Motioniirerna anser att sådana konkurser inte torde hli alltför 

talrika. 

Vidare framhålls att koncentrationen av tillsynsuppgifterna till i princip 

en kronofogdemyndighet i varje län jämte behovet av förstärkning med 

expertis som inte finns hos kronofogdemyndigheterna gör att dessa myn

digheter inte heller från organisatorisk synpunkt framstår som mest närlig

gande för tillsynsuppgiften. Motionärerna hiinvisar till att i propositionen 

förutsätts att tillsynsmyndigheternas behov av expertis i fiiretagsckono

miska och revisionstekniska frågor tills vidare blir tillgodosett genom att 

tjiinstemän vid länsstyrelserna anlitas. Enligt motionärerna är det huvud

sakligen i frägor av nyssniimnd art jämte frågor om arbetsmarknads- och 
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regionalpolitiska intressen som tillsynsmyndigheten har en verklig funk

tion att fylla. Det förhållandet att behövlig expertis i alla dessa frågor finns 

tillgänglig vid länsstyrelserna talar för att liinsstyrelserna själva blir till

synsmyndigheter. Länsstyrelserna är enligt motionärernas mening väl IHm

pade att handlägga de uppgifter som enligt propositionen skall ankomma 

pi\ tillsynsmyndigheten. Eventuella behov av personalförstärkningar för 

tillfälligt tillgodoses genom beslut av regeringen och bedömas av riksdagen 

vid behandlingen av anslag för budgetåret 1980/81. 

Niir det gäller valet av tillsynsmyndighet vill utskottet erinra om att 

åtskilliga remissinstanser och lagrådet framhällit att det från principiell 

synpunkt ej kan godtas att kronofogdemyndighet skall vara verksam i en 

konkurs både som borgenär och som tillsynsorgan. Bl. a. har härvid åbero

pats att de invändningar lagutskottet anförde 1976 mot förslaget att krono

fogdemyndighet skulle vara förvaltare i mindre konkurser gör sig gällande 

med samma styrka när det gäller en ordning där tillsynen ankommer på 

denna myndighet. Utskottet kan inte dela denna uppfattning. I likhet med 

departementschefen anser utskottet att det finns betydelsefulla skillnader i 

principiellt hänseende mellan det tidigare förslaget och det nu framlagda. 

Utskottet vill bl. a. peka pfl att förvaltaren enligt propositionen självstän

digt skall avgöra vilka ätgärder som är motiverade och niir de skall företas 

och att tillsynsmyndighetens kontroll av åtgiirderna v~isentligen är avsedd 

att ha karaktären av en efterhandskontroll. Någon rådgivande funktion 

skall tillsynsmyndigheten enligt propositionen inte utöva. Även om utskot

tet således anser att kronofogdemyndighet från principiella utgängspunkter 

kan godtas som tillsynsorgan vill utskottet ändå peka pi\ risken för att 
myndigheten misstänks för obehöriga hänsynstaganden. Till frågan om 

garantier mot sådana risker återkommer utskottet nedan. Utskottet vill 

emellertid redan nu understryka vikten av att man inför sådana garantier. 

om kronofogdealternativet vliljs. Enligt utskottet föreligger från princi

piella utgångspunkter inte heller hinder mot att tillsynsfunktionerna anför

tros länsstyrelsen såsom motionärerna föreslagit. De båda alternativen kan 

för övrigt i förevarande hänseende anses likvärdiga. 

Vad gäller kronofogdemyndigheternas och länsstyrelsernas kvalifika

tioner för uppgiften vill utskottet erinra om att en effektiv tillsyn i konkurs 

otvivelaktigt förutsätter goda insikter och erfarenheter beträffande före

tagsekonomiska och revisionstekniska frflgor samt arbetsmarknads- och 

regionalpolitik. Detta gäller särskilt större företagskonkurser. Som fram

hålls i motionen finns inom länsstyrelseorganisationen tillgång till erforder

lig expertis på dessa ämnesområden. Kronofogdemyndigheterna är emel

lertid inte heller utan erfarenheter h~irvidlag. Vid skatteindrivningen ställs 

nämligen kronofogdepersonalen i stor utsträckning inför arbetsmarknads

politiska problem. Vid bedömningen av kronofogdemyndigheternas lämp

lighe.t som tillsynsorgan skall emellertid hänsyn inte tas endast till rådande 

förhållanden. Om tillsynen i enlighet med propositionen anförtros i princip 
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en kronofogdemyndighet i vaije län bör det vara möjligt att genom utbild

nings- och informationsinsatser inom förhållandevis kort tid stiirka kompe

tensen hos kronofogdepersonalen. Som departementschefen framhåller 

bör riksskatteverket som centralmyndighet kunna spela en viktig roll i 

detta arbete. Utskollet vill ockst\ peka på all det på en del myndigheter bör 

vara möjligt att inrätta speciella tillsynsenheter, varigenom man kan fä en 

specialisering pä tillsynsområdet. Enligt utskollets mening lir det angeläget 

att. om kronofogdealternativet viiljs. en sådan ordning kommer till stånd i 

största möjliga utsträckning. Det anförda leder utskottet till den uppfatt

ningen all kronofogdemyndigheterna i de nu berörda hänseendena kan 

antas bli väl skickade att utöva en effektiv och kompetent tillsyn. 

Vid val av myndighet för tillsynsuppgiften bör vidare beaktas att många 

konkursrättsliga problem är av samma art som de som uppkommer vid 

kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet. Den stora erfarenhet 

av sådan verksamhet som myndigheterna har fär anses vara av värde vid 

tillsyn i konkurs. Kronofogdemyndigheterna har därjämte i sin egenskap 

av företrädare för statens borgenärsintressen fått en god kontakt med 

konkursförvaltning. Som departementschefen framhi\.ller saknar de erfa

renheter och kunnande som kronofogdemyndigheterna förvärvar på dessa 

omn'lden motsvarighet hos länsstyrelserna. Av siirskild betydelse är också 

att kronofogdemydigheterna har förvärvat kännedom och erfarenhet när 

det gäller den ekonomiska brottslighet som förekommer i samband med 

konkurser. Som utskottet tidigare anfört är det angeläget all konkursför

farandet utformas så all möjligheterna att uppdaga och avslöja sådan 

brottslighet väsentligt förbättras. Tillsynen i konkurs utgör en viktig faktor 

i kampen mot konkursbrottsligheten. Detta gtiller inte minst tillsynen i de 

mindre konkurser som f. n. handläggs som s. k. fattigkonkurser. Även på 

detta område har således kronofogdemyndigheterna ett försteg framför 
länsstyrelserna. Som niirmare framgår av propositionen (s. 708) talar vi

dare vissa organisatoriska aspekter för kronofogdealternativet. 

Sammanfattningsvis anser utskottet att kronofogdemyndighet är mer 

lämpad att utöva tillsynsuppgiften än länsstyrelse. Utskottet tillstyrker 

således bifall till propositionen i denna del och avstyrker bifall till motio

nen 1978/79: 2207 (yrkandena 2 samt 4 delvis). 

I propositionen föresli\s en särskild jii1·sreRd i syfte att garanti skall 

skapas mot misstankar om obehöriga hänsynstaganden. Enligt bestämmel

sen. som intagits i 208 *förslaget till ändring i konkurslagen, skall utöver 

vad som följer av jävsregeln i förvaltningslagen gälla att tjänsteman ej får 

utöva tillsyn i de fall han tidigare i allmänt mtll har tagit befattning med 

indrivning av fordran som görs gällande i konkursen eller vidtagit exekutiv 

f1tgärd för uttagande av sådan fordran. Bestiimmelsen tar endast sikte på 

sådana fall då kronofogdepersonal försökt få ut det allmännas fordringar 

hos gäldenären på skatter, höter m. m. men avser inte situationer då 

tjänsteman tagit hefattning med indrivning av enskild borgenärs fordran. 
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I motionen 1978/79: 2209 (m) framhfdls att jäv inte synes föreligga för 

tjänsteman som på förvaltares begiiran utfört handräckning enligt 54 * 
förslaget till ändring i konkurslagen. Inte heller befattning med i-irenden 

som avses i 7 och 8 ** lönegarantilagen grundar enligt motionlirerna jäv. 

De yrkar att i 208 * skall anges att ut förande av handräckning jämlikt 54 ~ 

samt åtgärder enligt 7 och 8 ~~ lönegarantilagen medför jäv vid tillsynsför

farandet (yrkandet 4). 

Enligt 54 * förslaget till lindring i konkurslagen för förvaltare pt1kalla 

handräckning hos kronofogdemyndighet om det behövs för att han skall 

kunna komma i besittning av egendom som ingär i konkursboet. I 7 och 8 

** lönegarantilagen ges regler om kronofogdemyndighets handläggning av 

lönegarantiiirenden. Enligt propositionen skall i mindre konkurs. liksom 

r. n. iir fallet is. k. fattigkonkurs, kronofogdemyndighet i stället för förval

taren pröva i vad män betalning enligt lönegarantin skall utgil för löne- och 

pensionsfordringar i konkursen. 8 * lönegarantilagen innehåller också he

stiimmelser om hämtning eller häktning av arbetsgivare som undandrar sig 

sin skyldighet att bistå kronofogdemyndigheten med uppgifter om arbets

tagares anstiillnings- och avlöningsförhållanden m. m. Beslut om tvångs

medlen fattas av konkursdomaren på framställning av kronofogdemyn

digheten. 

I det föregående har utskottet understrukit vikten av garantier mot att 

kronofogdepersonal misstänks för obehöriga hänsynstaganden vid tillsyn i 

konkurs. Utskottet tillstyrker därför att i konkurslagen förs in en särskild 

jävsregel. Behovet av en sådan bestämmelse är självfallet störst när det 

-gliller fall då kronofogdemyndighet varit verksam som företrädare för det 

allmännas borgenärsintressen och senare skall utöva tillsyn i konkursen. 

Det iir nämligen just i si\dana situationer som intressekonflikter kan be

faras uppkomma. Någon motsvarande risk torde i allmlinhet inte föreligga 

när tjiinsteman för enskild borgenärs räkning vidtagit exekutiv i'ltgärd mot 

gäldenliren. Enligt utskottets mening saknas därför skäl till jiiv mot tjänste

man som tagit befattning med annat exekutivt ärende än allmänt mål. Än 

mindre motiverat anser utskottet det vara att handräckning enligt 54 ~ 

förslaget till lindring i konkurslagen eller handläggning av lönegarantiären

den skall grundajäv. Kronofogdemyndigheten kan inte vid handläggningen 

av något av dessa iiremlen anses företräda det allmännas borgeniirsintresse 

eller enskilda borgeniirer. Beträffande löneg"arantiiirendena kan ocksi\ 

framhållas. att det ankommer pil länsstyrelsen och inte på kronofogdemyn

digheten att utöva borgeniirsfunktionen när det gäller statens fordran pil 

grund av utbetalade lönegarantibclopp. Som utskottet anfört ovan gäller 

vid sidan av den särskilda jlivsbestiimmelsen i konkurslagen iiven jävsreg

lerna i förvaltningslagen. Utskottet vill vidare erinra om att tjänsteman 

som handlägger tillsynsuppgifter handlar under samma ansvar och insyn 

som giiller offentlig verksamhet i allmänhet. 

På grnnd av det anförda och dft den av motionärerna förordade ordning-
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en skulle medföra vissa praktiska oliigenheter kan utskottet inte ställa sig 

bakom motionsförslaget. Utskottet tillstyrker följaktligen propositionen i 

förevarande del. Även om utskottet således inte anser att skäl föreligger 

för en utvidgning av jävsbestämmelse. vill utskottet emellertid framhålla 

vikten av att verksamheten vid kronofogdemyndighet, som är tillsynsmyn

dighet. organiseras stl att tjänsteman endast i rena undantagsfall får utöva 

tillsyn i konkurs samtidigt som han har hand om indrivnings- och hand

riickningsuppgifter. Utskottet vill därför filer understryka att särskilda 

enheter för tillsynsuppgifter bör inriittas i största möjliga utsträckning. 

Fiirrnltning i ordiniir konkurs 

I propositionen föreslås att konkursdomaren i samtliga fall skall utse 

slutlig förvaltare. Som regel skall endast en förvaltare utses. I undantags

fall skall dock två eller flera förvaltare i samma konkurs kunna förekom

ma. Liksom f. n. skall också interimsförvaltare utses av konkursdomaren. 

Vidare föreslås att kvalifikationskraven på förvaltaren skärps. Förvaltaren 

bör som regel sökas bland personer som i sin verksamhet är särskilt 

inriktade pft affarsjuridiska fri'tgor. Det skall också krävas att förvaltaren 

har insikter i straffriittsliga frågor samt är väl förtrogen med arbetsrättsliga 

och arbetsmarknadspolitiska spörsmål. Ett annat viktigt krav är att förval

taren förfogar över en väl utvecklad kontorsorganisation med resurser för 

bokföring och redovisning. De uppstiillda kompetenskraven medför enligt 

propositionen att förvaltaruppdragen bör koncentreras till en ganska be

griinsad grupp av personer som specialiserat sig på konkursförvaltning. 

Till förvaltare bör företrädesvis förordnas advokater, men även t. ex. 

ledande tjiinstemän hos Sveriges Ackordscentral kan ifrågakomma. 

Enligt utskottets mening är det en grundläggande förutsättning för en 

effektiv och ändamålsenlig konkursförvaltning att förvaltaren är väl kvali

ficerad. Som departementschefen framhåller har utvecklingen i näringsli

vet och samhället i övrigt gjort att stora krav i allmänhet måste ställas på en 

konkursförvaltare. Utskottet tillstyrker däifor förslaget om en skärpning 

av kvalifikationskraven. 

I motionen 1978/79: 2208 (vpk) yrkas att riksdagen inför bestämmelser 

som innebiir att bland de utsedda förvaltarna i tillämpliga fall alltid skall 

vara minst en represe11ta111 fiir de anstiillda (yrkandet 2). Enligt motionii

rerna lir konkurs en sftllan speciell situation att det är befogat att arbetsta

garna får en ställning som är väsentligt starkare än den som lagen om 

medbestämmande i arbetslivet ger dem. Behovet av arbetstagarinflytande i 

konkurs kan. framhålls det, i viss mån tillgodoses genom föreskrift att de 

anställda i förekommande fall skall ha minst en representant bland förval

tarna. När det gäller större företag med flera fackliga organisationer bör 

var och en av organisationerna vara representerad bland förvaltarna. 

Utskottet vill för sin del erinra om att medbestämmandelagen liksom 

annan arbetsriittslig lagstiftning iir tillämplig även när arbetsgivaren har 
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försatts i konkurs. Konkursförvaltaren har alltså att iaktta bl. a. medbe
stämmandelagens förskrifter om förhandlings- och informationsskyldighet. 

De kollektivavtal som gäldenären haft att tillämpa binder också i princip 

konkursboet. Detta gäller även s. k. medbestämmandeavtal. Genom nuva

rande ordning pä arbetsrättens område är alltså arbetstagarna redan tillför

säkrade rätt att komma till tals i viktigare förvaltningsfrågor och bli infor

merade om konkursens gäng. Hlirtill kommer att arbetstagare som är 

borgenär i likhet med andra borgenärer har rätt att till konkursdomaren 

framföra synpunkter på förvaltarvalet och att förvaltaren i viktigare frågor 

skall samråda med borgenärerna. 

Redan det anförda talar enligt utskottets mening för att några särskilda 

regler angående arbetstagarnas inflytande i konkurs inte är påkallade. 

Utskottet anser vidare - i motsats till motionärerna - att förhållandena i 

konkurs inte är så speciella att någon särreglering är erforderlig. Som 

anförs i propositionen kan under ett företags reguljlira verksamhet upp

komma frågor som är lika ingripande för arbetstagarna. Mot ett genomfö

rande av motionsförslaget talar ocksti principiella skäl. Att de anställda 

skall representeras av en eller flera särskilda förvaltare strider nämligen 

mot den grundläggande tanken att konkursförvaltaren lir att se som en 

förtroendeman för samtliga borgenärer. Utskottet avstyrker således bifall 

till motionen 1978/79: 2208, yrkandet 2. 

Enligt 50 a *förslaget till ändring i konkurslagen skall konkursdomaren 

ha befogenhet att i vissa fall uppdra åt en lämplig person all biträda 

ko11k11r.1fÖrl'(l/faren med råd vid förvaltningen eller att som förlikningsman 
biträda konkursdomaren med utredning och förlikning i tvistefråga som 

uppkommit genom anm.~irkning mot bevakning eller att fullgöra båda dessa 
uppgifter. De uppgifter som det här rör sig om motsvarar till en del de 

funktioner som åligger rättens ombudsman enligt gällande regler. 
I motionen 1978/79: 2207 (s) yrkas avslag på propositionen i aktuell del 

(yrkandet 3). Motionärerna framhåller att någon sakligt relevant motive

ring inte anförts för förslaget utan detta synes ha tillkommit endast för att 

tillmötesgå Advokatsamfundet. Enligt motionärerna har konkursförval

taren möjlighet att pä konkursboets bekostnad anlita erforderlig sakkun

skap i speciella frågor. En särskild bestämmelse härom har också intagits i 

lagförslaget. Vad gäller allmänna juridiska och företagsekonomiska frågor 

som rör konkursförvaltningen anser motionärerna att till konkursförval

tare bör utses endast personer som har kompetens att själva lösa dem. 

Motionärerna framhäller vidare att konkursdomaren pä tillfredsställande 

sätt kan lösa uppgiften att förlika tvistiga fordringar. Med hänsyn härtill 

och då det är en naturlig och vanlig uppgift för advokater, vilka regelmäs

sigt skall vara förvaltare, att lösa tvister genom förlikning, torde det saknas 

utrymme för en särskild förlikningsman. 

Utskottet vill för sin del framhålla att konkursförvaltaren kan ställas 

inför problem som det krävs särskilda kvalifikationer för att lösa. Det kan 
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röra sig om frågor av teknisk eller företagsekonomisk natur eller känsliga 

och svåra avgöranden i förhållande till arbetstagarna och till de arbets

marknadspolitiska myndigheterna. I likhet med motionärerna anser ut

skottet att de förvaltare som uppfyller de nya kvalifikationskraven i all

mänhet bör kunna klara sig på egen hand. Skulle en förvaltare n:'lgon gtlng 

behöva råd på något särskilt område kan behovet tillgodoses genom att 

förvaltaren anlitar sakkunnigt biträde (52 § ). Som departementschefen an

för kan möjligheten att tillsiitta medförvaltare också utnyttjas i vissa fall. 

Fdimst niir det gäller stora företagskonkurscr, där ett flertal viktiga intres

sen sthr på spel och diir meningarna mellan de olika intressenterna går 

starkt isiir. kan det emellertid inte uteslutas att förvaltaren kan ha behov av 

ett sådant stöd som f. n. lämnas av riittens ombudsman. Att förvaltaren har 

möjlighet att rttdgöra med någon som inte är engagerad i konkursen är 

iignat att öka effektiviteten i förvaltningen och kan därigenom bidra till att 

borgeniirernas förtroende för konkursförvaltningen ökar. Utskottet delar 

därför departementschefens uppfattning att förvaltaren bör kunna få hjälp 

av en ri\dgivare niir särskilda skäl påkallar det. 

Vad gäller förlikningsverksamheten vill utskottet understryka betydel

sen av att denna sköts på ett kompetent sätt. Att förlika tvistiga fordringar 

kriiver ofta kännedom om de siirskilda förhållandena i konkursen samt 

kunskaper i afförsjuridiska och ekonomiska frågor i allmänhet. Utskottet 

vill iiven erinra om det värdefulla i att arbetet med att utreda och förlika 

tvistefrågorna kommer i gång pi'! ett tidigt stadium. Mot bakgrund av det 

sagda anser utskottet det motiverat att en särskild förlikningsman kan 

utses när tvistefrågorna är komplicerade. 

På grund av det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen i 

förevarande del och avstyrker bifall till motionen 1978/79: 2207. yrkandet 

3. 

Af indre konkurs 

I huvudsaklig överensstämmelse med vad som föreslogs i propositionen 

1975/76: 2 IO föreslas i den nu aktuella propositionen att det nuvarande 

systemet meds. k. fattigkonkurs avskaffas och ersätts av en ny ordning för 

handliiggning av mindre konkurs. Den nya handläggningsformen skall även 

tilliimpas i åtskilliga konkurser som nu följer reglerna om ordinära kon

kurser. Det nu framlagda förslaget skiljer sig frän 1976 års förslag i hl. a. 

följande hänseenden. 

Konkursdomaren skall alltid besfämma handläggningsform i samband 

med konkursbeslutet. Någon särskild utredning i fråga om handläggnings

formen skall således inte ske. Om det under handliiggningt;n av en mindre 

konkurs visar sig att förutsättningar för denna konkursform saknas, skall 

övergång till ordinär konkurs kunna äga rum. Konkursdomaren skall utse 

förvaltare i mindre konkurs. Denne skall i princip ha samma kvalifika

tioner som förvaltare i ordinär konkurs. Förvaltningen i mindre konkurs 

skall stå under samma tillsyn som den i ordinär konkurs. 

7 Riksdagen 197H/7'1. 8 s11ml. :Vr 19 
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I motionen 1978/79: 2207 (s) framförs invändningar mot förslaget sil.vitt 
gällerfiirl'llltmfrågan. Motioniirerna pekar pi\. det nära samband som räder 

mellan mindre konkurs och utsökningsförfarandet och anser att en ratio

nell handläggning av sil.dana konkurser skulle främjas om kronofogdemyn

dighet hlev förvaltare. Vidare anförs att det kan bli svårt att förmå advo

kater att - mot den ersiittning som kan komma i fråga för förvaltningen av 

mindre konkurs - lägga ned det arbete som krävs för att konkursförfaran

det effektivt skall kunna motverka användningen av konkurs som ett led i 

ekonomisk hrottslighet. Enligt motionärerna kan man vänta sig väsentligt 

mer energiska efterforskningar frän kronofogdemyndighetens sida efter

som myndigheten har anledning att betrakta verksamheten som ett led i 

den allmiinna uppgiften att säkerställa betalning av allmänna och enskilda 

fordringar. Ytterligare skäl som talar för kronofogdealternativet anser 

motionärerna vara den erfarenhet kronofogdemyndigheterna förvärvat när 

det gäller hänsynstagande till arbetsmarknads- och regionalpolitiska intres

sen. En annan omständighet som motionärerna tillmäter hetydelse är att 

skattefordringarna spelar en dominerande roll i de mindre konkurserna. 
Hittills har det ansetts ligga i hoets intresse att den som har största 

intresset av att förkovra boet ocksi\. får hand om förvaltaruppgiften. Med 

detta synsätt som inte helt avvisats i propositionen är det naturligt att 

kronofogdemyndigheten blir förvaltare i mindre konkurs. Motionärerna 

kan inte instämma i den kritik som från rättssäkerhetssynpunkt framförts 

mot kronofogdemyndigheterna som förvaltare. De anser att starka prak

tiska skäl talar för kronofogdealternativet och att några bärande principiel

la skäl mot det saknas. Motionärerna medger att det i vissa fall kan vara 
lämpligt att annan än kronofogdemyndighet förordnas till förvaltare i 

mindre konkurs. Undantag från regeln att kronofogdemyndighet skall 

vara förvaltare bör därför medges. 
Med hänvisning till det anförda yrkas i motionen att riksdagen skall 

besluta att kronofogdemyndighet som huvudregel skall vara förvaltare i 

mindre konkurs (yrkandet I). Vidare framläggs i motionen förslag till 

erforderliga ändringar i regeringens lagförslag (yrkandet 4 delvis). 

Utskottet konstaterar att de argument som i motionen förs fram för att 

kronofogdemyndighet bör handha förvaltningen i mindre konkurs i allt 

väsentligt överensstämmer meJ vad som anfördes i 1976 års regeringsför

slag. Utskottet vill erinra om att de invändningar av principiell natur som 

framfördes vid riksdagsbehandlingen av det sistnämnda förslaget inte en

dast tog sikte på en ordning enligt vilken kronofogdemyndighet i vissa 

konkurser skulle vara förvaltare och i andra tillsynsorgan. I lagutskottets 

av riksdagen godk1inda hetlinkande framhölls att det även från andra 

principiella utgångspunkter framstod som mindre Himpligt att kronofogde

myndighet skulle handha konkursförvaltningen. Enligt utskottets mening 

saknas anledning till ett ändrat ställningstagande i den aktuella frågan. 

Tungt vägande sk1il gör sig således alltjämt gällande mot kronofogdemyn-
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dighet som förvaltare. Att den myndighet som företräder statens 
borgenärsintressen skall tjänstgöra som förvaltningsorgan i konkurs är 

enligt utskottets mening principiellt olämpligt. Som departementschefen 
framhåller kan det vidare ifrågasättas om en myndighet har tillräckliga 

möjligheter att agera effektivt som förvaltare. I konkurs kan förhållandena 

ofta vara sådana att förvaltningsåtgärderna behöver vidtas snabbt och 

ibland mer eller mindre formlöst. En enskilt verksam förvaltare har i dessa 

hänseenden ett stort försteg före en myndighet. 

Redan på grund av det anförda kan utskottet inte ställa sig bakom 

motionsförslaget. Härtill kommer att spörsmålet om kronofogdemyndighet 

som förvaltare förlorat sin aktualitet genom den lösning av tillsynsfrågan 

som föreslagits i propositionen och som utskottet godtagit. Utskottet av

styrker således bifail till motionen 1978/79: 2207. yrkandena I samt 4 

delvis. 

Som ovan berörts skall den nya handläggningsformen för mindre kon

kurs tillämpas på de nuvarande s. k. fattigkonkurserna, dvs. konkurser i 

vilka tillgångarna inte räcker till betalning av konkurskostnaderna. Som 

mindre konkurs skall även handläggas konkurser. som nu följer reglerna 

om ordinär konkurs. under förutsättning att det finns anledning anta att 

boet med hänsyn till dess omfattning och övriga förhållanden är av enkel 

beskaffenhet och att konkursen med fördel kan genomföras utan bevak

ningsförfarande. Konkursdomaren skall i samband med konkursbeslutet 

bestämma huruvida konkursen skall handläggas som ordinär eller mindre 

konkurs. En regel med denna innebörd har intagits i 18 a § förslaget till 

ändring i konkurslagen. Till skillnad från vad som föreslogs i propositionen 

1975/76: 210 skall således beslutet om handläggningsform i tveksamma fall 

inte kunna uppskjutas i avvaktan på en särskild utredning genom kronofog
demyndighets försorg. 

I motionen 1978/79: 2207 framhålls att beslutet om handliiggningsform 

bör kunna uppskjutas en kortare tid om konkursdomaren är tveksam om 
huruvida konkursen bör handläggas som mindre eller ordinär konkurs. 

Enligt motionärerna torde det mot bakgrund av de tvångsmedel som före
slås för tiden före konkursutbrottet i allmänhet inte medföra några olägen

heter. om inte beslut om konkursformen i alla situationer meddelas samma 

dag som konkursbeslutet. Konkursdomaren bör, fortsätter motionärerna, 

ha tillfälle att samråda med kronofogdemyndigheten om formen för kon

kursen. Något formaliserat utredningsförfarande kan inte anses behövligt 

för detta ändamål, utan det är tillräckligt att samrådet sker per telefon. 

Beslut om handläggningsformen bör enligt motionärerna under denna för

utsättning kunna meddelas senast andra arbetsdagen efter konkurs

beslutet. 

Med hänvisning till det anförda yrkar motionärerna att i 18 a * skall 

införas bestämmelser om att konkursdomaren om det kan ske skall sam

råda med kronofogdemyndigheten före avgörandet av handläggningsform 
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och att avgörandet får anstä längst till andra dagen efter konkursheslutet 

om synnerliga skiil föreligger till uppskov (yrkandet 4 delvis). 

Utskottet vill för sin del understryka vikten av att valet av handliigg

ningsform träffas riitt frän bö1:jan. Garantier hör därt'ör skapas för att 

konkursdomaren har tillfredsställande underlag för sin bedömning av frå

gan om handliiggningsform. I propositionen framläggs olika förslag som 

syftar till att ge konkursdomaren förutsättningar för en riktig bedömning. 

RI. a. skall kronofogdemyndigheten oavsett om den är sökande eller ej vara 

skyldig att biträda konkursdomaren med upplysningar som kan vara av 

betydelse i saken. Vidare skall giildenären i vissa fall kunna tiläggas skyl

dighet att ge upplysningar av betydelse för frtigan i vilken form konkursen 

skall handläggas. De olika möjligheter som sftlunda skall finnas för kon

kursdomaren att skaffa sig information om konkursboets förhtillanden 

torde enligt utskottets mening ge goda garantier för att valet av handlägg

ningsform som regel blir riktigt. Som departementschefen framhåller kan 

däiför antalet fall där tveksamhet behöver rtida om handläggningsformcn 

bedömas bli tiimligen begränsat. 

I de tveksamma fall som kommer att finnas skulle troligen ett särskilt 

utredningsförfarande i enlighet med förslaget i propositionen 1975/76: '.! 10 

och den nu aktuella motionen kunna fylla en funktion. En nackdel med ett 

sådant system är emellertid att beslutet om tillämplig konkursform skjuts 

upp, låt vara under endast en kortare tid. Bedömningen av frrtgan om ett 

siirskilt utrcdningsförfarande är motiverat påverkas också av ställningsta

gamlet till om övcrgi'mg från mindre konkurs till ordinär konkurs hör 

tillåtas. I den nu aktuella propositionen föreslås att sådan övergång skall fä 

ske. Utskottet delar dcpartementschefens uppfattning att denna möjlighet 

till byte av handläggningsform inte torde kunna undvaras ens om man har 

ett siirskilt utredningsförfarande. Några större praktiska olägenheter synes 

inte V<ml förknippade med en övergäng frtin mindre till ordinär konkurs. 

Det kan för övrigt antas att behov av övergång inte kommer att föreligga 

siirskilt ofta. Utskottet tillstyrker säledes att byte av handläggningsform 

hör kunna ske och vill i anslutning härtill instämma i departemcntschefens 

uttalande om att konkursdomaren i tveksamma fall hör besluta att kon

kursen skall handliiggas som mindre konkurs. 

Av utskottets inställning till frågan om övergång frän mindre till ordiniir 

konkurs följer att något behov av ett särskilt utredningsförfarande i tvek

samma fall inte torde föreligga. Utskottet avstyrker därför bifall till motio

nen 1978/79: '.!207 i aktuell del (yrkandet 4 delvis). 

Ti·ilngsätgiirder 11101 giildeniiren 

Enligt '.!O * konkurslagen förlorar giildenären i och med konkursbeslutet 

rädigheten över den egendom som hör till konkursboet. Han kan inte heller 

åta sig förbindelser som får göras gällande i konkursen. Av '.!I ~ följer 

vidare att den som efter det att konkursbeslutet offentliggjorts infriar 
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förpliktelse mot giildenärcn hlir fri frfm förpliktelsen endast om det av 

omstiimligheterna framgår att han var i god tro. 

Några motsvarande inskriinkningar i giildenärcns handlingsfrihet råder 

inte under tiden fram till konkursbeslutet. 1 propositionen föresli'ts att en 

möjlighet införs till inskriinkning i gäldenärens rådighet under konkurs

ansökningsskedet. Enligt 14 a * förslaget till ändring i konkurslagen skall 

konkursdomaren eller rätten kunna förordna om harstad eller ski11g

ri11g.1:fi"irhud på gäldeniircns egendom i avvaktan på att konkursansökning

en prövas. Som förutsiittning för tvångsåtgärden skall giilla att det förelig

ger sannolika skäl för bifall till ansökningen och att det skäligen kan 

hcfaras att giildenär undandrar egendom. 

I motionen 1978/79: 2207 (s) yrkas att kvarstad eller skingringsförbud 

skall giilla inte bara fram till konkursbeslutet utan iiven därefter fram till 

dess egendomen omhändertas av förvaltaren (yrkandet 4 delvis). 

Som framhftlls av departemcntschefen förekommer det i viss utsträck

ning att gäldenären undandrar borgenärerna egendom medan en konkurs

ansökning mot honom prövas. Det skydd som reglerna om fllervinning och 

giildenärsbrott ger borgeniirerna mol otillbörliga förfaranden från gäldenä

rens sida är enligt utskottet inte tillräckligt. Starka skäl talar därför för 

förslaget i propositionen om att kvarstad eller skingringsförhud skall kunna 

läggas på gäldenärens egendom. Vad gäller tiden för säkerhetsåtgärdens 

giltighet vill utskottet erinra om att konkursbeslutcl går i verkställighet 

utan hinder av att det överklagas. Gäldenären förlorar alltså omedelbart 

n'ldigheten över egendomen och förvaltaren kan ta hand om den. Skulle 

ex.empelvis kvarstad ha lagts på giildeniirens egendom och beslutet verk

sliillts på så sätt att kronofogdemyndigheten tagit hand om egendomen 

torde kronofogdemyndigheten efter konkursbeslutet vara berättigad att 

överlämna egendomen till förvaltaren. I vart fall synes gäldenären inte äga 

riitt att utfå egendomen. Har egendomen vid verkställighet av kvarstads

bcslutet Himnats kvar hos giildenären torde någon skillnad i praktiken inte 

föreligga mellan den rådighetsinskränkning som kvarstaden medför och 

den som följer av konkursbeslutet. I båda fallen uppriitthålls förbudet för 

giildeniiren att förfoga över egendomen av straffstadganden. Bryter giil

deniir mot det förfogandeförbud som följer av kvarstad eller mot sking

ringsförbud i\drar han sig straffansvar enligt 17 kap. 13 * brottsbalken. 

Förfogar han över egendom som ingår i konkursboet efter konkursbeslutel 

gör han sig skyldig till giildenärshrott. Vad slutligen gäller det fallet att 

säkerhetsi\tgiirden avser gäldenärens egendom som omhänderhas av 'en 

utomstående person iir denne så länge åtgärden består förhindrad att 

förfoga över egendomen till följd av straftbudet i 17 kap. 13 ~ brottsbalken. 

Sedan konkursbeslutet meddelats synes kvarstad eller skingringsförbud 

inte liingre fylla n{1gon funktion. bl. a. med hiinsyn till att den ovan redovi

sade bestämmelsen i 21 * KL torde ge tillräckliga garantier för att egendo

men inte i.iverliimnas till gäldenären. 
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På grund av det anförda anser utskottet att det bör vara till fyllest att 

siikerhetsätgärden gäller fram till konkursbeslutet och att något behov av 

den i motionen föreslagna bestämmelsen inte föreligger. Utskottet tillstyr

ker därför bifall till propositionen i förevarande del och avstyrker bifall till 

motionen 1978/79: 2207 i motsvarande del (yrkandet 4 delvis). 

Glillande lag innehåller inte några bestämmelser om vilka trtlngsmeilel 

som .forl'llftaren har till sitt ji"frfogande när han i enlighet med sin skyldig

het skall ta hand om konkursboets egendom. Vägrar gäldeniiren att lämna 

ifrån sig ~gendomen torde förvaltaren vara hänvisad till att begära hand

räckning hos överexekLttor eller utverka dom på utlämnande av viss egen

dom. Handräckningsutslaget eller domen får sedan verkställas av krono

fogdemyndighet. I vissa fall torde förvaltaren också kunna hänvända sig 

till polis. 

I propositionen föreslås att i 54 ~ KL införs en bestämmelse som ger 

förvaltaren rätt att om det behövs påkalla handräckning av kronofogde

myndigheten för att han skall kunna omhänderta eller annars fä tillgång till 

gäldenlirens bo med de handlingar som rör boet. Nägon särnkild 

exekutionstitcl skall säledes inte erfordras. Vid handräckningen skall 

kronofogdemyndigheten rn genomsöka hus, rum m. m., öppna lås eller 

bereda sig tillträde på annat sätt. Kronofogdemyndigheten fär även i övrigt 

använda tvång i den mån det behövs för det avsedda ändamålet och det 

kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld mot person 

skall dock fä brukas endast om myndigheten möter motstånd och i den 

mtin det med hänsyn till ändamålet med ingripandet kan anses försvarligt. 

Utformningen av den föreslagna bestämmelsen kritiseras i motionen 

1978/79: 2209 (m ). Motionärerna framhåller att tvångsåtgärderna innebär 

långtgående ingrepp i gäldenärens integritet och att beslut om åtgärderna 

av rättssiikerhctssk1il bör fattas av konkursdomaren eller rätten. Motionä

rerna framför också invändningar mot att i lagrummet tagits in särskilda 

bestämmelser om rätten att använda tvttng eller våld mot person. Enligt 

motioniirerna finns det knappast anledning till en närmare reglering i detta 

avseende i konkurslagen. Anvi-indningen av tvång och våld mot person vid 

handräckning enligt konkurslagen bör inte skilja sig från vad som eljest 

gäller vid kronofogdemyndighets tjänsteutövning. Motionärerna yrkar att 

54 §förslaget till ändring i konkurslagen skall utformas på sätt som angivits 

i motionen (yrkandet 2). 

Utskottet vill till en början erinra om att konkurslagskommitten i sitt 

betiinkande hade föreslagit en bestämmelse om att förvaltaren skulle fä 

använda tvang för att få hand om konkursboet. Under remissbehandlingen 

intog flera remissinstanser en kritisk eller tveksam inställning till förslaget. 

Bl. a. Göta hovriitt, hovrätten över Skåne och Blekinge samt Sveriges 

domareförbund föreslog att förvaltaren i stället skulle ges rätt att - såsom 

också föreslagits i propositionen - vända sig direkt till kronofogdemyn-
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dighet och begära handriickning utan att först behöva utverka exekutions

titel hos domstol eller överexekutor. 

I likhet med de angivna remissinstanserna och departementschefen an

ser utskottet att någon siirskild exekutionstitel inte bör kriivas för att 

kronofogdemyndigheten skall fä. lämna förvaltaren det bitriide denne behö

ver. Som hovrätten över Skåne och Blekinge framhållit i sitt remissyttran

de torde för övrigt själva konkursbeslutet kunna anses utgöra ett tillräck

ligt bemyndigande för förvaltaren att begära hamMickning. Utskottet vill 

hiirtill Higga att kronofogdemyndighet redan r. n. i vissa fall har r:itt att utan 

exkutionstitel vidta handriickningsätgärder. Som exempel hiirpi1 kan bl. a. 

anföras återtagande av gods enligt a vbetalningsköplagen. som fr. o. 111. den I 

juli 1979 ersätts av konsumentkredillagen och lagen om avbetalningsköp 

mellan näringsidkare. Enligt utskottets mening torde nägra biirande in

viindningar från riiltssiikerhetssynpunkt inte kunna riktas mot den före

slagna ordningen. Frän praktiska utgångspunkter torde flera fördelar vara 

förenat.le med förslaget. Utskottet vill särskilt peka ptt all i Je fall hand

räckning kan ifrägakomma det ofta torde krävas att t1tgärderna vidtas 

snabbt om de skall fylla sitt syfte. Om förvaltaren skulle behöva utverka en 

exekutionstitel skulle otvivelaktigt handriickningsförfarandet försenas och 

risken öka för alt gälderiiren hinner undanskaffa egendom. 

Utskottet kan inte heller instlimma i motionärernas inviindning mot den 

föreslagna regleringen av väldsanviindning. Enligt utskottets mening iir det 

inte minst frän rättssiikerhetssynpunkt angeläget alt i konkurslagen förs in 

bestämmelser om vilka befogenheter som tillkommer kronofogdepersonal 

vid det nya handrikkningsförfarandet. Avsaknaden av regler härom skulle 

innebära att personalen vid genomförande av handr1ickningsåtgiirder hän

visas till en analogisk tilHimpning av vad som gäller vid exekutiv förrätt

ning. Ullryckliga bestiimmelscr saknas f. n. om riitt för tjänsteman vid 

kronofogdemyndighet att anv1inda tvilng och våld vid st1dan förriittning. 

Enligt praxis anses befogenhet h~irtill iindfl föreligga. I detta sammanhang 

vill utskottet erinra om alt i det tidigare redovisade till lagrådet remitterade 

förslaget till utsökningsbalk har intagits en siirskild hesttimmelse om de 

tvflngsbefogenheter som tillkommer förriillningsman vid förriittning enligt 

den nya balken. Regleringen i utsökningsbalken innebiir i huvudsak ett 

lagfästande av nuvarande praxis. Den föreslagna bestämmelsen i konkurs

lagen har utformats efter mönster av regeln i utsökningsbalken. 

Med h1insyn till fragans vikt anser utskottet att man inte bör avvakta en 

blivande reform av utsökningsriitten utan redan nu bör införa den i propo

sitionen föreslagna regleringen av handriickningsförfarandet. Proposition 

med förslag till ny utsökningsbalk torde kunna föreläggas riksdagen lidi

gast under hösten 1979 och balken kan knappast träda i kraft förrän vid 

årsskiftet 1980-1981. Utskottet avstyrker si'tledes bifall till motionen 1978/ 

79: 2209, yrkandet '.!. 



LU 1978/79: 19 104 

Vissa andra geme11sw1111u1 frilgor hetriif.fande ordiniira och mindre kon

kurser 

Enligt propositionen skall konkursdomaren höra tillsy11smyndighete11 

innan interimsförvaltare och slutlig förvaltare utses i ordinär konkurs. 

Bestämmelser härom finns i 45 *·såvitt avser interimsförvaltare, och'i 46 *i 

fråga om slutlig förvaltare. Detsamma skall gälla niir förvaltare utses i 

mindre konkurs ( 185 a *) och när särskild rådgivare eller förlikningsman 

förordnas enligt 50 a *· 
I motionen 1978/79: 2209 (m) yrkas att riksdagen beslutar att reglerna om 

tillsynsmyndighetens hörande i 45, 50 a och 185 a ** utgår (yrkandet I). 

Motionärerna anser att föreskrifterna om tillsynsmyndighetens hörande 

vid tillsiittande av interimsförvaltare i ordiniir konkurs. förvaltare i mindre 

konkurs och siirskild rhdgivare eller förlikningsman inte fyller någon egent

lig funktion utan endast verkar fördröjande på det beslut som inte sällan 

måste fattas skyndsamt. Enligt motionärerna finns det däremot skäl som 

talar för att tillsynsmyndigheten såsom föreslagits i propositionen skall 

höras innan slutlig förvaltare i ordinär konkurs utses. 

Som utskottet tidigare anfört skall i fortsättningen endast särskilt kvalifi

cerade personer kunna utses till förvaltare i ordiniir konkurs. Det 1ir också 

viktigt att till förvaltare inte utses någon vars opartiskhet kan ifrågasfötas. 

Mot bakgrund av de uppstiillda kravt:n är det enligt utskottets mening 

angel~iget att konkursdomaren har underlag för en säker bedömning av 

förvaltarfrågan. De uppgifter i olika hänseenden som tillsynsmyndigheten 

kan Himna blir härvidlag av betydelse. Som motionärerna framhåller är det 

dä1för motiverat att tillsynsmyndigheten skall höras innan slutlig förvaltare 

utses i ordiniir konkurs. Samma synpunkter gör sig också gällande när det 

gäller ordningen för utseende av interimsförvaltare. Enligt utskottets me

ning iir det niimligen angeläget att även interimsförvaltaren besitter de 

erforderliga kvalifikationerna. Att valet av interimsförvaltare faller på rätt 

person framstår som betydelsefullt inte minst med tanke på att ett byte av 

förvaltare kan vara förenat med nackdelar och att konkursdomaren därför. 

som dcpartementschefen framhåller, bör sträva efter att till inte

rimsförvaltare utse någon som kan antas vara lämpad att handha förvalt

ningen under hela konkursen. 

För förvaltare i minure konkurs skall i princip gälla samma krav på 

liimplighet som i ordinär konkurs. Starka skiil talar dä också för att tillsyns

myndigheten bereds tillfälle att yttra sig innan förvaltarfrägan avgörs. 

Även n~ir det gäller tillsättande av siirskilu rflugivare eller förlikningsman 

i konkurs framstflr det enligt utskottets mening som väl motiverat att 

tillsynsmyndigheten hörs. Enligt propositionen skall för sådant uppdrag 

endast ifrflgakomma personer med lägst samma kompetens och i övrigt 

samma liimplighet som förvaltaren. Med hänsyn härtill anser utskollet det 

angeHiget att konkursdomaren inh~imtar tillsynsmyndighetens synpunkter 
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innan personvalet avgörs. Likaså är det naturligt att konkursdomaren 

samråder med tillsynsmyndigheten i fråga om behov föreligger av slirskild 

rådgivare eller förlikningsman. 

Med anledning av motionärernas farhågor för att inhämtandet av till
synsmyndighetens synpunkter skall fördröja beslutsfattandet vill utskottet 

framhålla att något formaliserat förfarande inte krävs. Ofta torde ett sam

råd per telefon vara till fyllest. När det gäller beslut som måste fattas 

skyndsamt synes för övrigt en telefonförfrågan hos lillsynsmyndigheten 

vara den enda möjligheten. I detta sammanhang vill utskottet emellertid 

erinra om att omständigheterna i många fall är sådana att både konkursdo

maren och tillsynsmyndigheten har tillfälle att närmare överväga förvaltar

valet. När konkursansökan gjorts av borgenär finns sålunda utrymme för 

närmare överväganden under tiden fram till dess fristen för gäldenärens 

yttrande gått ut. Ärenden om utseende av särskild rådgivare eller förlik

ningsman torde sällan vara så brådskande att tillsynsmyndigheten inte 

skulle kunna höras. 

I enlighet med det anförda tillstyrker utskottet bifall till de i propositio

nen framlagda förslagen om tillsynsmyndighetens hörande och avstyrker 

bifall till motionen 1978/79: 2209. yrkandet I. 

Ett slirskilt problem i samband med konkurser utgör den situationen att 

konkursboets tillgångar inte räcker till betalning av konkurskostnader och 

de eventuella andra skulder som konkursboet ådnigit sig, s. k. massa

skulder. I rältspraxis har ansetts att konkursbo ej kan försättas i konkurs. 

Kritik har i olika sammanhang framförts mot rättslägel i denna fråga. 

Därvid har framhållits att avsaknaden av en möjlighet att försätta kon

kursho i konkurs medfört praktiska olägenheter och att man i flera hänse

enden tvingats tillämpa konkursreglerna analogt när ett konkursbo blivit 

insolvent. En betydelsefull nackdel med gällande ordning har ansetts vara 
att lönegarantilagen, som endast gäller när arbetsgivare gått i konkurs, inte 

är tillämplig när glildenärens rörelse drivs vidare i konkursboets regi. 

Problemet har uppmärksammats i en under allmänna motionstiden 1978 
vlickt motion. 1977/78: 1472 (fp), vari yrkas att riksdagen hos regeringen 

begär förslag till sådan ändring av konkurslagen att konkursbo kan försät

tas i konkurs. 

I likhet med motionären anser utskottet att det nuvarande rättsläget inte 

minst från principiella utgångspunkter knappast är tillfredsställande. Även 

om det praktiska behovet av lagreglering på området inte bör överdrivas 

ser dock utskottet med tillfredställelse att i propositionen - på initiativ av 

lagrådet - föreslagits en uttrycklig regel ( 193 ~)som. medger att insolvent 

konkursbo kan försältas i konkurs. Förslaget tillgodoser helt motioniirens 

önskemål och tillstyrks av utskottet. 

lkrafitriidamle m. m. 

Enligt utskottets mening är det angeläget att reformen av konkursförfa-
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randet träder i kraft snarast möjligt. Som utskottet i andra sammanhang 

framhållit mäste emellertid vikten av en tidig ikraftträdandetidpunkt v1igas 

mot intresset av att berörda myndigheter får rådrum för erforderligt förbe

redelsearbete, sa att en betydelsefull reform inte i inledningsskedet får en 

ofullgången och delvis felaktig tillämpning. Den föreslagna ordningen för 

förvaltning och tillsyn i konkurs medför att nya krav kommer att st1illas på 

kronofogdemyndigheternas personal. För att tillsynen skall fylla den av

sedda funktionen är det enligt utskottets mening angeHiget att s~irskilda 

insatser görs när det gäller utbildning och information. Betydelsefullt är 

vidare att kronofogdemyndigheternas tillgång till expertis i företagsekono

miska och revisionstekniska frågor säkras. Även i övrigt kräver reformen 

ett betydande förberedelsearbete. Bl. a. måste organisationsfrftgorna lösas. 

Enligt utskottet bör dock förberedelsearbetet hinna slutföras före årsskif

tet 1979-1980. I anslutning härtill vill utskottet stryka under vikten av att 

förberedelsearbetet kommer i gång så tidigt som möjligt. Utskottet tillstyr

ker att reformen får träda i kraft den 1 januari 1980. 

I övrigt föranleder förslagen i propositionen inga uttalanden eller erin

ringar från utskottets sida. 

Utskollcts hemstiillan 

Utskottet hemställer 

I. beträffande all111iinna iil'erl'iiganden att riksdagen godkänner 

vad utskottet anfört. 

2. beträffande konkurskarantiin att riksdagen avslär motionen 

1978/79: 246 samt motionen 1978/79: 1765. yrkandet I delvis. m:h 

motionen 1978/79: 2208, yrkandet I, 

3. beträffande jl:irteckning Öl'er styrel.H•ledamöter i ak1iehulag att 

riksdagen avslår motionen 1978/79: 1765. yrkandet 2. 

4. beträffande anmiilan om hrvll att riksdagen med anledning av 

propositionen 1978/79: I 05 i denna del. motionen 1978/79: 1765. 

yrkandet I delvis, och motionen 1978/79: 2209. yrkandet 3, god

kiinner vad utskottet anfört. 

5. beträffande missbruk ai· frinegarantin att riksdagen avslår motio

nen 1977/78: 1004, 

6. beträffande 1111·idg11i11g m· lönegarantin att riksdagen avslär mo

tionen 1977/78: 528, 

7. beträffande samhälleliga intressen i konkurs att riksdagen avsl:ir 

motionen 1978/79: 2207, yrkandet 5, 

8. beträffande l'{I/ m· tillsynsmyndighet att riksdagen med bifall till 

propositionen i denna del och med avslag pa motionen 1978/ 

79: 2207, yrkandet 2. godkänner vad utskottet anfört. 

9. beträffandcjä1· mot tjänsteman l'id tillsy11.rn1y11dighl'I att riksda

gen med avslag på motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 delvis. 

och motionen 1978/79: 2209, yrkandet 4. antar 208 * i det i propo-
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sitioncn framlagda förslaget till lag om ändring i konkurslagen 

( 1921: 225). 

10. beträffande arbct.l"tagares ställning i konkurs att riksdagen avslår 

motionen 1978/79: 2208, yrkandet 2. 

11. beträffande r<ldgil'llrl' eller fiir/ikni11gsm1111 i konkurs att riksda

gen med bifall till propositionen i denna del och med avslag pä 

motionen 1978/79: 2207. yrkandet 3. godkänner vad utskottet 

anfört. 

12. beträffandej()na/1arc i mindre ko11k11r.1· all riksdagen med bifall 

till propositionen i denna del och med avslag pä motionen 1978/ 

79: 2207. yrkandet 1. godkänner vad utskottet anfört. 

13. beträffande hes/111 om ha11dliiggni11g.1f(>m1 Fir konkurs att riksda

gen med avslag pä motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 delvis, 

antar 18 a § förslaget till lag om ändring i konkurslagen. 

14. beträffande harstad och ski11gri11gsförb11d all riksdagen med 

avslag på motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 delvis. antar 14a § 

förslaget till lag om ändring i konkurslagen. 

15. beträffande lwnclräck11ing att riksdagen med avslag på motionen 

1978/79: 2209. yrkandet 2. antar 54 §förslaget till lag om ändring i 

konkurslagen. 

16. beträffande 1illsy11smyndighcte11s hiirwule att riksdagen med bi

fall till propositionen i denna del och med avslag på motionen 

1978/79: 2209. yrkandet I. godkänner vad utskottet anfört, 

17. beträffande konkursbos fiirsättande i konkurs alt riksdagen med 

anledning av motionen 1977/78: 1472 antar 193 §förslaget till lag 

om ändring i konkurslagen. 

18. att riksdagen med anledning av motionen 1978/79: 1765. yrkan

det I delvis. och motionen 1978/79: 2209. yrkandet 3, antar 55 ~ 
förslaget till lag om ändring i konkurslagen med i härvid fogad 

bilaga 3 såsom utskottl'lsförslug betecknade lydelse. 

19. att riksdagen med anledning av motionen 1978/79: 17n5. yrkan

det I delvis. och motionen 1978/79: 2209. yrkandet 3. samt med 

avslag på motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 delvis. antar 

185 b §förslaget till lag om ändring i konkurslagen med i härvid 

fogad bilaga 3 såsom utskottetsj()rslag betecknade lydelse. 

20. att riksdagen med avslag på motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 

delvis. och motionen 1978/79: 2209. yrkandet I delvis. antar 50a, 

81. I08 och 210a§§ förslaget till lag om ändring i konkurslagen. 

21. att riksdagen med avslag på motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 

delvis, och motionen 1978/79: 2209. yrkandet I delvis, antar 

185 a §förslaget till lag om ändring i konkurslagen. 

22. att riksdagen med avslag p:i motionen 1978/79: 2209. yrkandet I 

delvis. antar 45 § förslaget till lag om ändring i konkurslagen. 

23. att riksdagen med avslag på motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 
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delvis. antar 27. 42. 98, 185 h, 187 och 209 ~§ förslaget till lag om 

ändring i konkurslagen. 

24. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i konkurslagen i 

den män det inte omfattas av vad utskottet under momenten 9. 

13-15 och 17-23 hemställt. 

25. att riksdagen med avslag pa motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 

delvis, antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om 

ändring i lagen ( 1970: 741) om statlig löncgaranti vid konkurs. 

26. att riksdagen antar övriga i propositionen framlagda lagförslag. 

27. att riksdagen avslår motionen 1978/79: 1765. yrkandet I. i den 

mån det inte omfattas av vad utskottet ovan hemställt. 

Stockholm den 24 april 1979 

På lagutskottets vägnar 

IVAN SVANSTRÖM 

Niirl'llrande: Ivan Svanström (c). Lennart Andersson (s). Stig Olsson (s)*, 
Martin Olsson (c). Elvy Nilsson (s). Bernt Ekingc (fp), Arne Andersson i 
Gamleby (s). Sonja Fredgardh (c). Åke Gillström (s). Bo Siegbahn (m). 
Ingemar Konradsson (s). Marianne Karlsson (c). Anne-Marie Gustafsson 
(c). Bengt Silfverstrand (s). Joakim Ollen (ml och Birgitta Johansson (s)**. 

* Ej närvarande vid momenten 8-27 i utskottets hemställan. 
** Ej närvarande vid momenten I-7 i utskottets hemställan. 
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Reservationer 

I. vid moment I i utskottets hemställan 

beträffande allmiinna ii1'1'1Tiiga11den av Lennart Andersson. Stig Ols

son. Elvy Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Åke Gillström. Ingemar 

Konradsson och Bengt Silfverstrand (samtligas) som anser att den del av 

utskottets yttrande på s. 79 som börjar med orden .. Mot bakgrund .. och 

slutar med orden .. med konkursförvaltningen .. bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser det särskilt angeläget att fl.tgärder nu vidtas för att 

åstadkomma en effektiv handläggning av mindre konkurser. Det är beklag

ligt att denna fri\ga inte kunde lösas redan 1976. dä riksdagen hade att ta 

ställning till förslag frtin den socialdemokratiska regeringen med denna 

innebörd .. 

Vid utformningen av ett nytt konkursförfarande mäste hänsyn också tas 

till andra intressen än de rent ekonomiska borgenär~intressena. Att en 

betydamk brottslighet förekommer i samband med konkurser är välkänt. 

Utskottet anser det angeläget att konkursreglerna ändras så att möjlighe

terna att avslöja och beivra sådan brottslighet förbättras. I det samman

hanget är det särskilt viktigt att förvaltningen i mindre konkurser fär en 

ändamålsenlig lösning. En annan omständighet som bör beaktas vid en 

reform av konkursförtarandet är att samhället på ett helt annat sätt än vid 

konkurslagens tillkomst har ansvar för att sysselsättningen upprätthålls 

och att näringslivet utvecklas gynnsamt. Vid bedömningen av hur kon

kursförfarandet skall gestaltas bör hänsyn tas till exempelvis de sysselsätt

ningspolitiska intressen som gör sig gällande då företag råkar i ekonomiska 

svårigheter. 

Det i propositionen framlagda förslaget till ändring i konkurslagen. som i 

långa stycken överensstämmer med förslaget i propositionen 1975/76: 210. 

tillgodoser åtskilliga av de krav man enligt utskottets mening bör ställa vid 

en reform på området. Bristerna i förslaget hänför sig främst till de organi

satoriska lösningarna beträffande förvaltningen i mindre konkurser samt 

tillsynen i konkurs. 

2. vid moment 2 i utskottets hemställan 

beträffande ko11k11rskara111ii11 av Lennart Andersson. Stig Olsson. Elvy 

Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Åke Gillström. Ingemar Konradsson 

och Bengt Silfverstrand (samtligas) som anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 82 som bö1jar med orden 

.. Utskottet kan .. och slutar med orden ""är erforderligt .. bort ha följande 

lydelse: 

Utskottet kan för sin del helt ställa sig bakom motionärernas uppfattning 

om nödvändigheten av att förhindra missbruk från konkursgäldenärers 

sida genom bl. a. upprepade konkurser. Förslag med detta syfte har. som 

redovisats. i i\r framlagts av konkurslagskommitten och remissbehandlas 
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f. n. Enligt vad utskottet inhämtat kommer regeringen att före sommaren ta 
ställning till kommitteförslaget och avsikten är att en proposition i ämnet 

skall föreläggas riksdagen under hösten 1979. Med hänsyn till vikten av att 

den aktuella frågan får en tillfredsställande lösning vill utskottet understry

ka betydelsen av att regeringen fullföljer sina intentioner och således 

förelägger riksdagen ett lagförslag. Vad utskottet anfört med anledning av 

motionerna 1978/79: 246. 1765 i denna del samt 2208. yrkandet I. bör ges 

regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under moment 2 bort ha följande lydelse: 

" beträffande konkurskarafllii11 att riksdagen med anledning av 

motionen 1978/79: 246 samt motionen 1978/79: 1765, yrkandet I 

delvis. och motionen 1978/79: 2208, yrkandet I. som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört angående framläg

gande av proposition med förslag till konkurskarantän. 

3. vid moment 7 i utskottets hemställan 

beträffande samhälleliga i111ressen i konkurs av Lennart Andersson. Stig 

Olsson. Elvy Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Åke Gillström, Inge

mar Konradsson och Bengt Silfverstrand (samtliga s) som anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 90 som börjar med orden 

"Utskottet har'' och slutar med orden "yrkandet 5" bort ha följande 

lydelse: 

I likhet med motionärerna anser utskottet att samhällsutvecklingen inne

burit att även andra intressen än borgenärsintressena måste beaktas i 

konkurs. När ett företag gär i konkurs måste salunda hänsyn tas till de 
anställda och till den ort eller de orter som för sin ekonomiska framtid är 

beroende av företagets fortsatta drift. Vid konkurs liksom på många andra 
områden mäste enligt utskottets mening avvägningar göras mellan olika 

intressen och jämkningar ske sä att ett tillfredsställande slutresultat upp

nås. Som motionärerna påpekar behövs det materiella ändringar i konkurs

lagen. om rimliga krav pti. hänsynstagande till arbetsmarknads- och regio

nalpolitiska intressen skall kunna tillgodoses. Några mer betydande förslag 

i detta hänseende har inte framlagts i propositionen. Utskottet kan med 

hänsyn härtill dela motionärernas uppfattning att ett system med allmänt 

ombud i konkurs f. n. inte ter sig meningsfullt. 

Som utskottet ovan berört har frågan om beaktande av samhälleliga 

intressen i konkurs visst samband med det pt1g1'tendc utredningsarbetet 

inom arbetsmarknadsdepartementet. Utskottet vill åter stryka under vik

ten av att utredningsarbetet bedrivs skyndsamt. Med hänsyn till betydel

sen av att fragan om hur samhällets intressen skall tillvaratas i konkurs 

snarast får en tillfredsställande lösning anser utskottet att arbetsgruppen 

även bör pröva detta spörsmal. 

Vad slutligen gäller motionärernas önskemål om en utbyggnad av ac-
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kordscentralen ankommer det i och för sig inte på lagutskottet att ta 

ställning härtill. f-'rågan om utbyggnad av och huvudmannaskap för ac

kordscentralen har tagits upp i motionen 1978/79: 1028 av Ingvar Svanberg 

m. fl. (s). vilken hänvisats till näringsutskottet och behandlas i betänkandet 

NU 1978/79: 59. Skulle en utredning om ackordscentralens ställning och 

funktioner komma till stånd bör enligt utskottets mening därvid också 

prövas det i förevarande motion upptagna spörsmålet. 

Vad utskottet sålunda anfört med anledning av motionen 1978/79: 2207. 

yrkandet 5. bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under moment 7 bort ha följande lydelse: 

7. beträffande samhälleliga intressen i konkurs att riksdagen med 

anledning av motionen 1978/79: 2207. yrkandet 5. som sin me

ning ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

4. vid moment 8 i utskottets hemställan 

beträffande l'{l/ m· tillsynsmyndighet av Lennart Andersson. El vy Nils

son. Arne Andersson i Gamleby. Åke Gillström, Ingemar Konradsson, 

Bengt Silfverstrand och Birgitta Johansson (samtligas) som anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 92 med orden 

"När det" och slutar på s. 93 med orden "4 delvis)" bort ha följande 

lydelse: 
r likhet med motionärerna anser utskottet att de skäl som i propositionen 

anförs till stöd för förslaget att kronofogdemyndighet skall vara tillsynsor

gan i konkurs inte är bärkraftiga. r mindre konkurs torde som regel till

synen inte omfatta mer än en formell kontroll av att konkurslagens före

skrifter iakttas. För de mindre konkursernas del kan därför valet av till

synsmyndighet anses vara av relativt ringa betydelse. Vad gäller större 
företagskonkurser vill utskottet framhålla att tillgangen till expertis i före

tagsekonomiska och revisionstekniska frågor liksom också erfarenheter av 
arbetsmarknads- och regionalpolitiska spörsmål är en nödvändig förutsätt

ning för att tillsynsmyndigheten skall kunna fullgöra sin uppgift. Inom 
länsstyrelseorganisationen finns redan erforderlig sakkunskap på dessa 

områden medan det med fog kan ifrågasättas huruvida kronofogdemyn

digheterna f. n. kan anses rustade att utöva en effektiv och ändamålsenlig 

tillsyn i större konkurser. Kvar hlir då som motionärerna framhåller endast 

en mellankategori av inte särskilt komplicerade konkurser som handläggs i 

ordinär ordning och i vilken man kan tänka sig att kronofogdemyndighet 

kommer att kunna göra en verklig insats. Sådana konkurser kan enligt 

utskottets mening inte förväntas bli särskilt vanliga. 

Inte heller de organisatoriska skäl som anförts för kronofogdealternati

vet kan enligt utskottets mening anses tillräckligt vägande. Koncentra

tionen av tillsynsuppgifterna till i princip en myndighet i varje län liksom 

det förhällandet att kronofogdemyndigheterna enligt propositionen måste 
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tillföras expertis i företagsekonomiska och rcvisionstekniska frftgor gör att 

kronofogdealternativet inte kan anses som det mest närliggande. Med 

hänsyn till att det inom länsstyrelserna redan finns tillgtmg till sakkunskap 

pft dessa områden liksom i arbetsmarknads- och regionalpolitiska fragor 

och dä tyngdpunkten i tillsynsarbetct kommer att ligga på just sfalana 

spörsmtil anser utskottet det naturligt att länsstyrelserna blir tillsynsmyn

digheter. Även i övrigt far länsstyrelserna anses lämpade att handlägga 

till synsu ppgifterna. 

Till det sagda vill utskottet lägga att utskottet i ett senare avsnitt kom

mer att förorda att kronofogdemyndighet som regel skall vara förvaltare i 

mindre konkurs. Med denna lösning förlorar kronofogdealternativet sin 

aktualitet i tillsynsfrågan. 

Utskottet tillstyrker sftlcdes bifall till motionen 1978/79: 2207 yrkandet 2. 

Ställningstagandet medför att prövningen av frftgor angaendc huruvida 

någon del av gäldenärens inkomst skall tillkomma konkursboet och beträf

fande gäldenärens rätt till beneficium bör - sftsom f. n. är fallet - ankom

ma på konkursdomaren eller rätten och inte såsom föreslagits i propositio

nen pft tillsynsmyndigheten. Utskottets förslag i sistnämnda hänseenden 

liksom förslaget om tillsynsmyndighet föranleder ändringar i 27. 42. 98 och 

209 ~~ i rcgeringsförslaget. 

dels att utskottets hemställan under moment 8 bort ha följande lydelse: 

8. beträffande m/ m· tills.1•nsmyndi~:/1l'l att riksdagen med anled

ning av propositionen i denna del och med bifall till motionen 

1978/79: 2:!07. yrkandet 2, godkänner vad utskottet anfört, 

S. vid moment 9 i utskottets hemställan 

beträffande }111' mot !iiinsteman 1·id tillsy11smy11diJ.?het av Lennart An

dersson. Elvy Nilsson, Arne Andersson i Gamleby, Åke Gillström, Inge

mar Konradsson, Bengt Silfverstrand och Birgitta Johansson (samtliga s) 

som - under förutsättning av bifall till reservationen 4 - anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 94 med orden .. , 

det" och slutar på s. 95 med orden .. möjliga utsträckning" bort ha följande 

lydelse: 

I det föregående har utskottet intagit den ståndpunkten att länsstyrelse 

och inte kronofogdemyndighet bör vara tillsynsorgan. Vid detta ställnings

tagande saknas behov av den i propositionen föreslagna jävsrcgcln. Lag

rummet bör således sftsom föreslagits i motionen 1978/79: 2207 (yrkandet 4 

delvis) utgå. I enlighet härmed bör motionen 1978/79: 2209, yrkandet 4. 

avslås. 

dels att utskottets hemställan under moment 9 bort ha följande lydelse: 

9. beträffandejä1· mot tjänsteman 1·id tillsynsmyndighet att riksda

gen med bifall till motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 delvis, och 
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med avslag p{t motionen 1978/79: 2209. yrkandet 4. tids avslr1r 

det i prnpositillnen framlagda fiirslaget till lag om iindring i kon

kurslagen I 1921: 225 l st1vit1 avser 208 ~.elds antar slidan iindring 

i ingressen till lagförslaget Sllm föranleds hiirav. 

6. vid moment 9 i utskottets hemstiillan 

beträffande jiii· 111111 !iii11.1·11·111w1 1·id 1ill.1'.1·11.1·111_rndighl'I av Hll Siegbahn 

(m) oeh Joakim Ollen (ml som anser 

de/.1· att Jen del av utskottets yttrande som bii1:jar pft s. 94 med ordt'n ··1 

Jet"" och slutar pt1 s. 9.'i med orden ··möjliga utstriickning"" bort ha föl,iande 

lydelse: 

I det föregåt>nde har utskt1llet understrukit vikten av att garantier skapas 

mot att kronofogdepersonal misstiinks för obehöriga hänsynstaganden vid 

tillsyn i konkurs. Utskottet tillstyrker diirför all i konkurslagen förs in en 

särskild jävsregel. Behovet av en st1dan bestiimmelse lir sjiilvfallel störst 

när det gäller fall da krl111ofogdemyndighet varit verksam som fört>triidare 

för det allmiinnas borgenärsintrt'Ssen och senare skall utöva tillsyn i kon

kursen. Enligt utskottets mening föreligger det emellt>rtid risk för att 

kronofogdemyndighets opartiskhet kan ifrf1gasättas iiven i andra situa

tioner. Ett exempel hiirpa utgör det fallet att kronofogdemyndigheten i 

enskilt m~11 verkställt indrivnings- eller hanurlickningsfttgärder mot gälde

nären. Andra exempel är de av motionärerna berörda fallen. Utskottet har 

fullt förtroende för kronofogdepersonalens striivan all fullgöra tillsynsupp

giftcrna med utgangspunkt i konkursförvaltningens grund!Uggande ända

mål att tillgodose samtliga borgenlirers intressen. Med hiinsyn till vikten av 

att tillfredsstiillande garantier skapas mot misstankar for obehöriga hiin

synstaganden i konkurs anser utskottet det dock befogat all den föreslagna 

jiivsrcgdn utvidgas till att avse ,ieksa enskilda mttl mnt ktmkursgiilde

nären. I likhet med motionärerna anser utskl)ltet vidare att tjänsteman vid 

krnnofogJemyndighet som utfört handriickning enligt 54 * förslaget till 

ändring i konkurslagen inte bör fä utföra tillsynsuppgifter i kllnkursen. Inte 

heller bör det ifrttgakomma att ljiinsteman som har sfidana uppgifter hand

lägger lönegarant i ärenden. 

I enligher med det anförda fiireslär utskottet att 208 * konkurslagen 

kompletteras med en bestämmelse av innt>börd att vad som sagts om jliv pft 

grund av handliiggning av allmänt mM skall gälla iiven den som för enskild 

borgeniir i mal enligt utsökningslagen verkstiillt indrivning eller handriick

ning mot gäldcn~iren eller som utfört handriickning mot denne enligt 54 ~ 

denna lag eller tagit befattning med ärende som avses i 7 och 8 ** löncga

rantilagen och som rör anspr!tk som görs giillamlc i konkursen. 

Utskottet vill framht'dla att den lösning som hiir förordats innebiir en 

klarare gränsdragning mellan kronofogdemyndigheten som exekutiv myn

dighet och som tillsynsorgan i konkurs iin pwposit ionens förslag. Den i 

8 Rik.1·dag1•11 1978/79. 8 s11111f. Nr l'I 
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rn.:h för sig beaktansvärda kritik som bl. a. lagrftdet riktat mot förslaget att 

kronofogdemyndigheten skall utöva tillsyn i konkurs far härigenom. sr1vi11 

nu kan bedömas. inte samma fog för sig. 

Ställningstagandet inncbiir att motionen 1978/79: 2209 i förevarande del 

helt tillgodoses. I anslutning till det anförda vill utskottet framhftlla vikten 

av att verksamheten vid kronofogdemyndighet. som iir tillsynsmyndighet. 

organiseras sf1 att tjänsteman endast i rena undantagsfall far utöva tillsyn i 

konkurs samtidigt som han i andra fall iin som avses med jiivsregeln har 

hand om indrivnings- och handräckningsuppgiftcr eller om prövning av 

lönegarantiärenden. Utskottet vill diirför åter understryka att siirskilda 

enheter för tillsynsuppgiftcr bör inriittas i största möjliga utsträckning. 

dels att utskollels hemställan under moment 9 bort ha följande lydelse: 

9. beträffandcjii1· 11101 1jiins1c111a11 rid 1illsy11s111yndighc1 all riksda

gen med anledning av motionen 1978/79: 2209. yrkandet 4. och 

med avslag på motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 delvis. antar 

208 *i det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 

konkurslagen ( 1921: 225) med följande s~tsom re.1·en·11111emas .fi"ir

slag betecknade lydelse: 

Regeringens Ji:irslag Rescn·a111a11as .fiirslag 

208 * 
I fråga om jäv mot tjänsteman vid 

tillsynsmyndigheten gäller utöver 
vad som följer av 4 * förvaltningsla
gen ( 1971: 290 J att den som i mttl om 
uttagande av skatter. böter eller 
andra på indrivning beroende me
del har tagit befattning med indriv
ning av fordran som göres gällande 
i konkursen eller vidtagit exekutiv 
åtgärd för uttagande av sadan ford
ran ej fär fullgöra tillsynsuppgift 
konkursen. 

I frf1ga om jäv mot tjänsteman vid 
tillsynsmyndigheten giiller utöver 
vad som följer av 4 ~ förvaltningsla
gen ( 1971: 290) att den som i mäl om 
ullagandc av skatter. böter eller 
andra pfi indrivning beroende me
del har tagit befattning med indriv
ning av fordran som göres gällande 
i konkursen eller vidtagit exekutiv 
t1tglird för uttagande av sådan ford
ran ej far fullgöra tillsynsuppgift i 
konkursen. Dl'Tsa111111a giilll'r ilen 
som fiir enskild borgenär i ko11k11r
Sl'll 1·erks1iil/1 i11dri1·ni11g elll'r h1111il
riickning i miil cnligT 111siik11ingsla
gl'11 I 1877: 31 s. I J 11101 giilile11iiren 
eller 11101 denne· 11(/i"irT lw11driit·k
ning enligT 54 ~denna lag l'lll'I" TagiT 
ht'.fillTning med iirendc. so111 m·sc.1· i 
7 och 8 *~ lagl'n I 1970: 741 I 0111 .1·1111-
lig /ii11egaranli 1·id k1111k11rs. a11-
g1tl'11de w1s1mlk som gc"irs gällanill' 
i hO/lhltrS('ll. 

7. vid moment I I i utskottets hcmsHillan 

beträffande rliilgirnrc cl/er.fi"irlik11i11g.rnw11 i k11nk11rs av Lennart Anders-
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son. Elvy Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Ake Gillström. Ingemar 

Konradsson. Bengt Silfvcrstrand och Birgilla Johansson (samtliga si som 

anser 

dels all den del av utskollets yllrandc som börjar pa s. % med orden 

""Utskottet vill"" och slutar på s. 97 med orden ··yrkandet 3"" bort ha 

följande lydelse: 

I likhet med motionärerna anser utskottet att de förvaltare som uppfyller 

de nya kvalifikationskraven som regel bör kunna lösa de juridiska och 

företagsekonomiska frågor som kan uppsti't i en konkurs. Utskollet vill 

understryka vikten av att till förvaltare utses endast personer mt!d erfor

derlig kompetens. Otvivelaktigt förhåller det sig emellertid sä all konkurs

förvaltaren kan ställas inför problem som det krävs särskilda kvalifika

tioner för all klara av. Skulle förvaltaren behöva rttd pi1 nt1got speciellt 

område kan emdlertid behovet tillgodoses genom all förvaltaren anlitar 

sakkunnigt biträde. Som departemcntschcfen framhålkr kan möjligheten 

att tillsälla medförvaltarc också utnylljas i vissa fall. Mot bakgrund av det 

anförda anser utskottet all det saknas bärande skäl för förslaget om all en 

särskild radgivare skall kunna utses. 

Inte heller finns det enligt utsknllets mening något behov av förliknings

man i konkurs. Förlikning av tvistiga fordringar blir aktuell endast i ordi

nära konkurser. I si\dana konkurser kommer som regel advokater all vara 

förvaltare. För advokater är det en naturlig och vanlig uppgift att lösa 

tvister genom förlikning. Utskottet vill i anslutning härtill erinra om att 

förvaltaren har ett ansvar för att uppgörelser kommer till st:'tnd när det 

finns förutsättningar härför. Det finns också anledning all peka pt1 all i 

propositionen framlagts i:indringsförslag som syftar till en förbä1tring av 

förvaltarens möjligheter i förevarande hänseende. Enligt utskollets mening 

kan det med hänsyn till det anförda anlas atl en betydande del av antalet 

tvistiga fordringar kommer all förlikas under medverkan av förvaltaren. I 

Merswcnde fall torde konkursdomaren pä cll tillfredsstiillande siitt kunna 

fullgöra förlikningsuppgiften. Domstolarna har redan i dag en betydande 

erfarenhet av att förlika tvistande parter. och man kan riikna med en 

utbyggnad av förlikningsverksamheten i framtiden. 

På grund av det anförda tillstyrker utskottet motionen 1978/79: 2207. 

yrkandet 3. och förordar således att riksdagen inte antar 50 a *förslaget till 

ändring i konkurslagen. Ställningstagandet föranleder all 8 l. !08 och 

210 a **bör j~imkas i redaktionellt hänseende. 

dels att utskottets hemställan under moment 11 bort ha följande lydelse: 

11. beträffande n'idgimre eller }i"ir/i/.:.11i11gsma11 i /.:.011/.:.urs att riksda

gen med avslag ptl propositionen i denna del och med bifall till 

motionen 1978/79: 2207. yrkandet 3. godkänner vad utskollet 

anfört. 
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8. vid moment 12 i utskottets hcmstiillan 

belriiffamk fiirniltare i 111i11drl' ko11f..11rs av Lennart Andcrsst)n. Elvy 

Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Åke Gillström. Ingemar Konrads

son. Bengt Silfverslrand m:h Birgilla Johansson (samtliga sl som anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar pf1 s. 98 med orden 

··utskottet konstaterar"" och slutar pä s. 99 med orden ""4 delvis"" bort ha 

följande lydelse: 

Utskollet vill inledningsvis erinra om att fattigkonkurserna. dvs. ktin

kurscr där tilJg[111garna inte Ukker kostnaderna för förfarandet enligt reg

lerna för ordiniir konkurs. utgör tre (j:irdedelar av samtliga konkurser. 

Fattigkonkurserna kommer i fortsättningen att utgöra den alldeles i\vcrv~i

gande delen. kanske 90 '>i .. av de mindre konkurserna. Om de konkurser 

vilka nu handläggs som ordin:ira konkurser vet man att utdelning till 

borgcniirer utan förmr1nsrätt fiireklimmer i endast ca 15 r:; av J"allen. Utdel

ning till oprioriterade fordringsägare i mindre konkurs torde därför sn gott 

som aldrig komma i frt1ga. Sedan utredning om t1tervinningsmöjligheter 

och gäldenärsbrott ske!!. blir det som regel fråga om en mycket summarisk 

handläggning av dessa konkurser. I de relativt fötaliga mindre konkurser 

där det blir fråga om förvaltning i egentlig mening kommer denna niistan 

undantagslöst att inskränka sig till realisation av boets tillgångar llCh för

delning av influtna medel till prioriterade förm{111stagare med tillämpning 

av förmänsriittslagens regler. 

Enligt den statistik som redovisas i propositionen representerar skatte

skulderna ungefär hiilftt:n av samtliga skulder vid fattigkonkurs. I den 

tidigan: redovisade undersökningen. som utförts av brollsförcbyggande 

rädet !BRÅl. av ett urval konkurser i Stockholm under {1r 1974 visade det 

sig emellertid att skatteskulder och avgifter till det allmiinna. framför allt 

arbctsgivaravgirter. i gcrwmsnitt utgjnrdc tvf1 tredjedelar av de totala skul

derna i konkurserna. Andelen antogs dessutom vara tilltagen i underkant. 

eftersom debitering av skaller och avgifter ofta inte torde ha hunnit ske för 

hela tiden fram till konkursutbrol!et. (BRÅ:s rapport 1978: Is. 88-89.) 

I ungefär tre t)lirdedelar av fattigkonkurserna har konkursansökningen 

gjorts av kronofogdemyndigheten som representant för det allmänna. Giil

denären begär sig själv i konkurs i drygt 20 r.; av fallen. och i mindre än .'i q. 

av fallen iir det annan horgenär iin staten som gör konkursansökningen. 

Av det anförda framgr1r enligt utskottets mening att mindre konkurser 

har mi111ga beröringspunkter med utsökningsförfarandet. I praktiken kan 

mindre konkurs ses niirmast som en förliingning av specialexekution 1)ch 

dt1 siirskilt av förfarandet med indrivning av skatter och allmänna avgifter. 

De erfarenheter som krorwfogdemyndigheterna förvärvat inom det 

specialexekutiva tliltet kan bli av stort viirde vid konkursförvaltning. 

Kronofogdemyndigheterna har sttlunda. niir konkurs intriiffar. i regel tidi

gare haft att göra med giildenären 1.1ch har god kiinnedom om denne. 

St1dana uppgifter som att ta knntakt med giildenären. utreda om denne har 
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utmiilningsbara tillgnngar och i S[1 fall vid behov ta hand om dessa samt gä 

igenom bokföring m. m. är typiska uppgifter bf1de vid specialexekution och 

i kllnkurs. Odi.så sttdana uppgifter som att sälja egendom rn.:h driva in ute

stikmk fordringar är typiska uppgifter vid b:'lda exekutionsfnrmerna. Som 

förut anförts kommer utdelning i mindre konkurs all så gott som undan

tagslöst tillfalla prioriterade borgenärer. Det är en för kronofogdemyndig

heten naturlig uppgift atl i den delen tillämpa förm{1nsriittslagens regler. 

Niir det gäller förhållandet mellan spel:ialexekution och konkurs vill ut

skottet tilliigga all det är vanligt att egendom är utmätt niir konkurs inträf

far och att stora fördelar kannas om konkursförvaltningl~n samordnas med 

handliiggningen av utsökningsmålet. En rationell handläggning av de mind

re konkurserna skulle med hänsyn till det anförda fr~imjas. Llm kronofogde

myndigheten blir förvaltare i sf1dan konkurs. 

Ett annat förhällande som bör beaktas vid bedömningen av förvaltarfrf1-

gan är att mycket arbete kommer att krävas om det skall bli n~igon mening 

med de uppgifter som Miiggs förvaltaren i mindre konkurs. främst att 

utreda atervinningsmöjlighcter lll:h gäldenärsbrott. Samtidigt torde endast 

undantagsvis arbetet ge direkt ekllnomiskt utbyte. Skall kostnaderna hål

las pä en rimlig nivtt. torde ersättningen för förvaltarens arbete fä sättas 

förhållandevis lagt. Det kan därför enligt utskottets mening bli svt1rt att 

förmå advokater att mot erbjuden ersättning lägga ned det arbete som 

fordras för atl hinkursförfarandet skall kunna effektivt motverka anviind

ningen av konkurs som ett led i ekonomisk brottslighet. Man kan vänta sig 

väsentligt mer energiska cfte1forskningar fri111 kronofogdemyndighetens 

sida. eftersom myndigheten har anledning att betrakta verksamheten som 

ett led i dess uppgift i allmänhet alt säkerställa betalning av allmänmi och 

enskilda fordringar. 

Som utskottet tidigare herört är det angeläget att arbetsmarknads- och 

regionalpolitiska intressen tas bältre till vara i knnkurssammanhang. 

Krnnofogdemyndighcten är van att i samband med indrivning av skatter ta 

hiinsyn till dessa intressen. Kronofogdemyndigheten tar därvid som före

trädare för staten kontakt med länsstyrelser. regionala utvecklingsfonder. 

kreditinstitut m. fl. för att undvika konkurs. när de samhillleliga intressena 

iir starka. Den erfarenhet kronofogdemyndigheten här förvärvar torde 

myndigheten lätt kunna utnyttja även som konkursförvaltare. Även om de 

arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressena med nu gällande materi

ella regler inte kan ges tillriickligt utrymme i konkursförfarandet. är det 

enligt utskottets mening nödvändigt alt de p11 sikt tillmlits större hetydelse. 

Med utgångspunkt i vad som nu gäller är det emellertid värdefullt om 

kronofogdemyndigheten blir förvaltare i mindre konkurs. s<"1 alt samhlillet 

därmed far enklare och snabbare möjligheter till insyn i konkursförfarun

dct. 

Enligt propositionsförslaget skall prövningen av ansprflk enligt den stat

liga lönegarantin ankomma på kronofogdemyndigheten i mindre konkurs. 
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Del iir givetvis en betydande l"ördel i detta sammanhang. om kronofogde

myndigheten även är förvaltare. Onödigt dubbelarbete kan pi'l s{1 sätt 

undvikas. och utbetalningen av lönegarantimedel kan ske utan förseningar. 

Även frt111 andra utgtmgspunkter ter det sig naturligt att kronofogdemyn

digheten anförtros förvaltningen i mindre konkurs. Hittills har konkursla

gens regler om utseende av förvaltare latit dominerande borgenärsintres

sen fä stort inllytande över förvaltarvalet. Det har ansetts ligga i hela boets 

intresse att den som har störst intresse av att förkovra boet också fftr ta 

hand om uppgirten. Att detta system har kunnat tillämpas beror pa att 

konkursförfarandet iir s~1dant att resultatet av förvaltningsförfarandet kom

mer alla borgenärer till del. Ocksa enligt propositionen kan borgenär. om 

än undantagsvis. utses till förvaltare. Med tanke pt1 den dominerande roll 

som skattefordringarna spelar i de mindre konkurserna framstår det enligt 

utskottets mening skiiligt alt kronofogdemyndigheten blir förvaltare i sä

dan konkurs. 

Betriiffande de inviindningar som frän rättsäkerhetssynpunktcr anförts 

mol kronofogdemyndigheterna som förvaltare i mindre konkurser vill ut

skottet erinra om att krllllofogdemyndighet i sin nuvarande verksamhet 

ofta har en dubbel funktion. All denna dubbelroll kunnat accepteras beror 

bl. a. p<'i all kronofogdepersonalen arbetar under tjänsteansvar och inte kan 

antas ha nagl)t intresse att obehörigen gynna någon borgenär. Kronofog

darna iir i egenskap av utmätningsmiin inte underställda någon och kan 

agera med stor frihet och obundenhet. De har självfallet inte nägra person

liga fördelar av utfallet av verksamheten. Kronofogdemyndigheten stär 

under kontroll av .I K. JO och andra samhiillsorgan. Enligt utskottets me

ning kan med hiinsyn till det anförda några principiella invändningar inte 

göras giillande mot kronofogdemyndigheten som förvaltare. Kronofogde

myndigheten kan. helt fri t"rt111 enskilda partsintressen. agera minst lika fritt 

och obundet som en advokat. Ocksn mellan advokat och konkursgäldenär 

eller annan intressent. friimst enskild borgenär. i konkursen kan förekom

ma bindningar. Om man bortser frtin de tre största stiiderna torde det vara 

orealistiskt att tiinka sig att advokater skall kunna försö1ja sig enbart som 

konkursförvaltare. Atminstone i mindre och medelstora orter måste dessa 

advokater ta iiven andra uppdrag. Att advokat. som för sin försörjning är 

beroende av uppdrag M111 allmänheten. skulle i alla situationer vara fri och 

obunden är inte ett realistiskt antagande. 

Sammanfattningsvis anser utskottet att starka praktiska skäl talar för att 

kronofogdemyndighet som huvudregel blir förvaltare i mindre konkurs, 

medan de principiella skiil som anförts däremot inte är sakligt grundade. 

Utsklittet föresWr dföför att kronofogdemyndigheten som huvudregel skall 

vara fi.irvatare i mi~1dre konkurs. Uppgiften bör kunna lämnas till samtliga 

kronofogdemyndigheter. så att förvaltare blir kronofogdemyndigheten i 

den ort där gäldenären har sitt allmänna tvistemalsforum. För en sådan 

llisning talar bl. a. angeliigenheten av att rn.:ksti de mindre kronofogdemyn-
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digheterna ffir ylferligare arbetsuppgifter. sf1 all del pi1 sikt blir möjligt att 

!fila dem best<'t. 

Utskottet kan do.:k inte bortse fr~m att det i vissa fall kan vara Himpligt 

att i mindre konkurs förordna annan förvaltare än krolll1fogdemyndigheten 

i det distrikt dlir gäldenären har sill allmiinna 1vistem~tlsforum. Till en 

början kan det tänkas att i siirskilt fall en mindre krnnofogdemyndighet 

saknar resurser att bli förvaltare och därför annan kronnfogdemyndighet i 

länet bi.ir förordnas. företrädesvis 1.fä kronofogdemyndigheten i det största 

distriktet. Vidare kan det vara tveksamt om konkursen bi.ir handHiggas 

som mindre konkurs eller som onJiniir konkurs. U1sko1tet godtar förslaget 

att mindre konkurs skall kunna gi1 över i ordiniir konkurs, i vilket fall del 

blir nödvändigt att byta förvaltare. nm det iir kronofogdemyndigheten som 

dittills har varit förvaltare. För att undvika förvaltarbyh: kan det vara 

fämpligl att advokat förordnas som förvaltare i mindre konkurs. om det 

framstf1r som sannolikt att den kan komma att gi\ över i nrdiniir konkurs. 

Slutligen kan det även i andra fol! frams111 som oliimpligl all förordna 

kronofugdemymligheten som förvaltare. Sa kan exempelvis vara fallet om 

Jet är aktuellt alt konkursboet skall föra rättegång mol staten. Även i dessa 

fäll bör konkursdomaren förordna advokat eller annan som uppfyller de 

krav som ställs p{1 förvaltare i onliniir konkurs. Det kan förutses att behov 

av att göra undantag frtm huvudregeln kommer alt föreligga bara i ett fitta! 

fall. Enligt ulskotlels mening hör konkursdomaren i tveksamma fall för

ordna advokat i stiillet fiir krlinofngdemyndighet som förvaltare. 
Ställningstagandet i förvaltarth1gan föranleder mskottet att ta upp vissa 

fi.iljdfragor. 

Kronofogdemyndighet som iir förvaltare bör fa anviinda väld för att 

omhiinderta egendom under samma l"örutsättningar som l"öreslt1s i proposi

tionen för del fall all annan förvaltare begär handräckning (.54 * ). Krono

fogdemyndighetens beslut i sådan frtiga bör fa överklagas. I övrigt bör 

talan inte fä fullföljas mot beslut av kronofogdemyndigheten i dess egen

skap av konkursförvaltare. 

fäv mot 1.iiinsternan som vid kronlifogdcmyndigheten fullgör 

förvaltningsuppgifter i knnkurs hör inte anses föreligga pt1 den grund att 

tjiinslcmannen har vidtagit e.'\ekutiv i'1tgiird eller tagit befattning med in

drivning hos gäldeniiren. 

Övergi1r mindre konkurs till ordinär konkurs od1 iir kronofogdemyn

digheten förvaltare. bör myndigheten kunna vara interimsförvaltare 1ill 

dess all annan förvaltare blivit utsedd enligt 46 * konkurslagen. 

När kronofogdemyndighet har varit förvaltare i mindre konkurs hör 

ersättning utgi"i 1ill staten enligt hestiimmelser som regeringen meddelar. 

Diinllöver finns f. n. inte anledning alt meddela taxebestiimmelser för 

förvaltararvoden i mindre konkurser. De fall d:1 annan än kronofogdemyn

dighet fi.irordnas till förvaltare i mindre konkurs lorde bli si'1 olikartade att 

Je inlc liimpar sig för siirskild 1axesiittning. Om framdeles taxor utarbetas 
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även för förvaltararvoden i ordiniir konkurs. bör de naturligtvis tillämpas 

iiven i mindre konkurs niir annan iin krnnofogdemyndigheten är förvaltare. 

Som förut berörts kommer kronofogdemyndighet som förvaltare i mind

re k11nkurs all själv pröva fråg11r om den statliga löncgarantin. 

Utskottets förslag rörande förvaltningen i mindre konkurser föranleder 

lindringar i IX5 a. 1X5 b. 185 h. 187 och 209 ~*förslaget till lag (im iindring i 

konkurslagen samt 7 och 8 ~~förslaget till lag 11m lindring i lagen om statlig 

lönegaranti vid konkurs. · 

Avslutningsvis vill utskottet nagot beröra de resursfr;·igor som aktualise

ras om krnnol'\igdemyndighet hlir förvaltare. I prnpositi\~nen har regering

en beriiknat att kronofogdemyndigheterna som tillsynsmyndigheter skulle 

behöva en förstärkning med knappt 20 nya tjiinstcr inom en kostnadsram 

av ca 2 milj. kr. om 11n:1. Dessa ökade kostnader skulle fram till budge1~1ret 

I 9XO/X I fä bestridas genom att förslagsanslagel Kronofogdemyndigheterna 

under femtonde huvudtiteln fick överskridas. Om riksdagen i enlighet med 

utsk\1\lets förslag beslutar all krnnnfogdemymlighetcrna skall vara förval

tare i mindre konkurser uppkommer ocks;i ett behov av personalförstiirk

ningar. 1 propositionen I 975/7h: 210 bedömdes detta behov till 29 nya 

tjänster inom en kostnadsram i J;warandc löneHige av 2.2 milj. kr. Det far 

ankomma p{1 regeringen att bedöma det aktuella behovet av pers1malför

stlirkningar och anslag. För budget{1ret 1979/80 far anslagshehovet tillgo

doses genom överskridande. 

dels a\l utskotlets hemställan under moment 12 bort ha följande lydelse: 

12. hetriiffande .f('i!"l'altare i 111i11dff /..1111/..111'.1· att riksdagen med an

ledning av propositinnen i denna del och med bifall till mlltionen 

1978/79: 2207. yrkandet I. godkiinner vad utskottet anfört. 

9. vid moment 13 i utskottets hemstiillan 

hetrilffande hes/111 om lw11dliigg11i11g.1:fim11 .f(:ir /..011/..11rs av Lennart An

dersson. Elvy Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Åke Gillström. Inge

mar K\rnradsson. Bengt Silfverstrand och Birgitta J1)hansson (samtliga s) 

som anser 

dels att den del av utskottets yllrande pa s. 100 som bö1:jar med orden "I 

de" och slutar med orden "4 delvis)" hon ha följande lydelse: 

I de tveksamma fall som kommer all finnas skulle ('tvivelaktigt ett 

särskilt utredningsförfarande i enlighet med förslaget i pnipositionen 1975/ 

76: :! 10 och den nu aktuella motionen fylla en funktion. Nt1gra större 

nackdelar tordl.! ett sfalant systl.!m inte inneblira. lJtsk\iltet ansluter sig till 

motionärernas uppfattning att konkursdomaren biir samrt1da 1111.!U krono

fogdl.!myndigheten före beslutet 1im handliiggningsform och alt möjlighet 

till uppskov med hl.!slutet en k\H"tare tid hör skapas. Nägot formaliserat 

utredningsfört'arande iir inte erforderligt. utan samrftllct kan ske per tele-
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fon. Beslutet om hanJliiggningsform biir fattas senast andra dagen efter 

konkursbeslutet. Utskottet tillstyrker säledes bifall till motionen 1978/ 

79: 2207 i aktuell del (yrkandet 4 delvis). 

dds att utskottets hemställan under mom1.:nt 13 bort ha följande lyddse: 

13. beträffande hes/111 0111 lza11dliigg11i11g.1:fim11 _f('ir /,.011/,.11r.1 att riks

Jag1.:n med bifall till motionen 1978/79: 2207. yrkandd 4 delvis. 

antar 18 a * förslaget till lag om iindring i konkurslag1.:n med i 

härvid fogad hi/aga I s;·1som 111"1i"11iirl'rnas .fi.irs/ag h1.:tecknade 

lydelse. 

10. vid morn1.:nt 14 i utskottets hemställan 

hetrii!Tande harsuul oC'lz s/,.i11gri11g.1:fi'irh11cl av Lennart A1llkrsson. Elvy 

Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Ake Gilbtröm. Ingemar Konrads

son. Bengl Silfverstrand och Birgilta Johansson (samtligas) som ans1.:r 

dels alt den del av utskottets yttrand1.: som bö1:iar p[1 s. 101 med orJen 

"Som framh[1lls" och slutar pi"1 s. 102 med orden "4 delvis)" bort ha 

följand1.: lydelse: 

Som framhalls av Jepartementschefrn förekommer Jet i viss utsträck

ning att gäkkniiren undandrar horgeniirerna egenJom medan en konkurs

ansökning mot honom prövas. Det skydd s11m regkrna om :'I.lervinning och 

giildeniirsbrntt ger borgenärerna mol otillbiirliga förfaranden fri111 gäldenii

rens sida iir 1.:nligt utskottets mening inte tillräckligt. Starka skäl talar 

dfö1"ör för förslag1.:t i propositionen om alt kvarstad eller skingringsförbuJ 

skall kunna Higgas pa giildeniir1.:ns egendom. Beträffande tiden för 

siikerhetsåtgiirdens giltighet kan det i och för sig synas som om siikerhets

ätgiird1.:n inte skulle behöva best[\ d'ter konkurshcslutet. I och med detta 

förlorar gäldeniiren rt1digheten över sin egendom. 01:h hnet kan tas om 

hanJ av förvaltaren. Enligt utskottets mening talar 1.:mellertid praktiska 

skiil för att kvarstad eller skingringsförhud bör kunna giilla iiven för tiden 

fram till dess förvaltaren omhändertar egendomen. Det förefall1.:r oeksi't väl 

nllltiveral att beslut om kvarstad eller skingringsförbud bör kunna medde

las i samband med konkursheslutet om si1dan r1tgärd inte tidigare beslutats. 

Utskottet föresl{lf" att 14 a ~ förslaget till ändring i konkurslagen komplet

ll!ras med följande stadgande: '"MedJelas beslut om konkurs och kan det 

skäligen befaras att gäldenären undandrager egendom far konkursdomaren 

eller rätten. om siirskild anledning förekommer. förordna att tidigare bevil

jad siikerhetsr1tgiird skall bestr1 eller. om sr1dan t1tgärd inte tidigare bevil

jats. förordna om kvarstad dler skingringsförbud p11 giildenärens egen

dom ... Tillägget föranleder att lagrummet måste jämkas redaktionellt. 

Ställningstagandet innebär att motionen 197'/l./79: 2207 i denna del (yr

kandet 4 delvis) blir helt tillgod1)sedd. 

dels att utsknttets hemställan under moment 14 bort ha följande lydelse: 
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14.betriiffande krnrstacl och ski11gri11g.\fc.irh11d att riksdagen med 

anledning av motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 delvis. antar 

14 a * förslaget till lag om iindring i konkurslagen meu följande 

s{1snm reseri·w111•ma.1· .fi"irslag betecknade lydelse: 

R1·gai11ge11.1· .fi'ir.1/11g Re.1en·a1111•m11.1 .fi"irs/ag 

14 a * 
föreligga sannolika skiil för bifall 

till konkursansökan och kan det 
skäligen befaras att g1\ldeniiren un
dandrager egendom. för konkurs
domaren eller r1itten. om siirskild 
anledning förekommer. förordna 
om kvarstau eller skingringsförbud 
p~1 giildenärens egendom i avvaktan 
p~i prövning av ansökningen. Diir-
1·icl skall vad som enligt 15 kap. r1it
tegfingsbalken g1iller om k varslad 
och skingringsförbud iiga motsva
rande tilnimpning. om ej annat 
följer av denna lag. Konkursdo
maren eller rätten mr medgiva un
dantag frlin beviljad siikerhetsf1t
giird. 

Föreligga sannolika skäl för bifall 
till konkursansökan och kan det 
skäligen befaras att giilueniiren un
danurager egendom. far k1mkurs
domaren eller riitten. om siirskild 
anledning förekommer. fiirordna 
11m kvarstad eller skingringsförbuu 
på giildeniirens egendom i avvaktan 
pa prövning av ansökningen. ;\.lecl
cldas hes/111 11111 k1111k11r.1· och k1111 
clet skä/igC'll h1:fi1ras 1111 gii/cll'11iirl'11 
1111da11c/rager ege11c/0111 Ji'1r k1111k11rs
do11111ri'11 eller riit11•11. 11111 siirskild 
1111/ec/11i11g .f('ireko1111111'r. .fi'irorc/1111 
all tidigare hn·i(iacl siikerhef.\'(lf
giird skall hest1) elll'r, 11111 s1icl1111 ilt
giirrl i1111• 1idig11re h1Ti(jal.I' .. /i'ir-
1m/11a 0111 kr11rs111d dlcr ski11gri11gs
.fi'irh1H/ p1) giildeniirens cgc11d11111 i 
111Tak11111 r11/ 1111 C'ge11clomc11 11111-

hiinclatas 11r fiirrn/1are11. 
Vid siikerhe!.1'1/tgiird enligt .fi'irsta 

s/Ycket skall vad som enligt 15 kap. 
riittegi1ngsbalken giiller om kvar
stad och skingringsförbud iiga mot
svarande tilHimpning. om ej annat 
följer av denna lag. Konkursdo
maren eller riitten far medgiva un
dantag frfin beviljad siikerhetsf1t
giird. 

11. vid moment 15 i utskottets hemstiillan 

betriiffande h1111driick11i11g av 130 Siegbahn (m) m:h foakim Ollen (m) som 

anser 

elds all den del av utskottets yttrande s1m1 bö1jar pf1 s. 102 med orden 

.. Ulskollel vill .. och slutar p{1 s. 103 med orden .. yrkandet 2 .. bort ha 

följande lydelse: 

Utskottet delar departemenlschefens uppfattning 11111 att förvaltaren bi.ir 

ges en lagstadgad riitt att pt1kalla handriickning om det behövs fiir all han 

skall komma i besittning av g1ildeniirens egendom. Den i pr11positionen 

föreslagna ordningen avviker frfö1 giillande riitl pi'1 si'1 siill att förvaltaren 
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inte skall hehöva utverka en exekutionstitd innan han kan ftt kronofogde

myndigheh bisthnd for ornhiindertagande av egendomen. Som motionärer

na framhäller innebiir handrlickningsförfaramlet lflngtgäende ingrepp i gäl

deniirens integritl:t. Frtm riittssiikerhetssynpunkt är förslaget i propositio

nen enligt utskottets mening dllli'ör inte tillfredsställande. Mt:d hlinsyn 

hiirtill och J.-1 nagra hiirandc skii! för all kravet rt1 exekutionstitd bör 

slopas vid handriickningsf1tglirder inte anförts i prnpositionen kan utskottet 

inte stödja förslaget att kro11llfogdemyndighet skall besluta om handrliek

ning. 

Vid hedömningen av hur handriickningsförfarandet skall utformas bör 

enligt utsklittets mening beaktas att i det till lagrädet remitterade förslaget 

till ny utsökningsbalk föreslagits alt överexekutionsinstitutionen skall av

skaffas och att beslut om handräckning enligt den nya balken skall fattas av 

domstol. I lagr[1dsremissen har vidare upptagits en särskild bestämmelse 

rörande kronofogdepersonalens befligenhet att använda tvr1ng och ·våld vid 

genomrörand.:- av exekutiv förrättning. Enligt utsknttets mening talar över

viigande sklil för att samma regkr bör gälla för handriickning i konkurs som 

för handrikknings;·1tgiirder i allmiinhet. Bl. a. bör som moti(inärerna ptipe

kar reglerna om v;'llll mot person inte avvika frän vad som eljest gäller vid 

krnnofligdeperslinals tjiinsteutövning. 

Det anfiinla talar enligt utskottets mening för att man i avvaktan pti en 

prnpnsition med förslag till utsökningsbalk bör bibeh~11la nuvarande ord

ning alt beslut om handriickning fattas av överexekutor. Inte heller i övrigt 

hör i konkurslagen införas ni1gon siirskild reglering av handr~ickningsför

f'arandet. Utskottet föreslfir således all 54 ~förslaget till iindring i konkurs

lagen ges l'öljande lydelse: .. Förvaltaren fr1r. om det behövs, päkalla hand

riickning för att kunna omhiinderta eller annars ff1 tillgi1ng till giildeniirens 

h<l med de höeker lH.:h andra handlingar som röra hoet. I fräga om sf1dan 

handriickning iiga hestiimmclserna i utsökningslagen motsvarande till

liimpning ... 

Stiillning~tagandet innebiir att önskemMen i motionen 197'K/79: 2209 i 

denna del viisentligen blir tillgodosedda. 

dels att utsknttets hemstiillan under moment 15 bort ha följande lydelse: 

15. betrliffande /Ja11driick11i11g att riksdagen med anledning av mo

tionen 197'1'./79: 2209. yrkandet 2, antar 54 ~ förslaget till lag <lm 

iindring i konkurslagen med fö\jande si1som re.l'l'n·w11cma.1 fiir

s/ag betecknade lydelse: 

Reg<'f'illg<'11.1· .fi'irs/ag Rc•.\'l't'l'a111emas .fi'irs/ag 

5H 
Förvaltaren för. om det behiivs. 

pi1kalla handriickning a1· kro1111-
.fi1gdc111y11Jighe1e11 för att kunna 

1-i.irvaltaren far. om det behövs, 
pf1kalla handräckning för att kunna 
omhändertaga eller annars fö till-
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Regeringens .fi"irs/ag 

omhändertaga eller annars fä till
gfrng till gäldenärens bo med de 
böcker och andra handlingar som 
röra boet. Kro11<(fi1gde1nrndighl'l<'ll 

.f{/r hätTid ge110111siika hus. rum l'l
ler .forl'llri11gsstiil/e och. 0111 1illtrii
de hel1<·il·s till 111ry111111e .10111 lir 1ill
s/111e1. lilta iip11na ltls dia hercda 
sig tifltri.ide 11il 111111at siitt. Kro110-
.fi1gdn11y11digh<'te11.fi.lr iiren i iilTigt 
11111·iinda 11·1'i11g i den 1111/11 dl'! he
hiirs .fi"ir det 111·sedd11 iindw111)/e1 
och det /.;1111 1111se.1· h(/i1g111 llll'd 
hii11syn till 0111.1·1iindighl'lema. Viild 
mot 11er.11111 Jilr dock hru/.;as e111last 
om kro11<~/i1gdc111y11dighc'tl'11 111iiter 
111ot.11iind och i dl'll m1/11 dl'T llll'd 
hii11sy11 till ii11d111111/let llll'd i11gri
f'illl<frt kan anses ./i"ir.1Tarlig1. 

I fruga om klagan iira krono
.fi1gde111y11dighc1.1· hes/111 l'lll'r 111-

giird enligt första stycket iig11 he
st1"i111111d.1·l'ma i 11tsii/..11i11gslag1·11 
I 1877: 31 .1. I J 0111 /.;/agan iiri•r 111-

111iit11i11g i a/1111ii11het 111ots1·arw1de 
1illii1111>11i11g. 

124 

R t'.l'<'rt ·a 11 I anas .fi"irslag 

gi'mg till gälden1iren~ bu med de 
böcker och andra handlingar som 
röra boet. I ./i"ilga 0111 .\"({i/1111 
hwulriick11i11g iiga hcs1ii111111d1cr1111 
i 111sii/.;11ings/agc11 I IX77: 31 s. I! 
mot .1· 1 ·ar1111Clc I i/liitn/'11 i ni.:. 

12. vid moment lo i utskottets hemställan 

hetr1iffamk 1i/ls.1·ns111.rndighetens hiirandi· av Lennart Andersson. Elvy 

Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Ake Gillstri.im. Ingemar Konrads

son. Bengt Silfverstrand och Birgitta Jnhansson (samtliga sl som - under 

förutsiittning av bifall till reservationerna 7 och 8 - anser 

dels all den del av utsl-;otlets yttrande som bör:jar pä s. 104 med nrden 

.. för förvaltare" och slutar pi'1 s. 10.'i med orden '"yrkandet I" bort ha 

följande lydelse: 

Utskottet har tidigare föreslagit att krnnofogdemymlighet som regel bör 

vara förvaltare i mindre konkurs. I den mim annan skall vara förvaltare bör 

i princip samma kvalilikationskrav giilla som i ordiniir konkurs. Starka skiil 

talar d<'1 också för att tillsynsmyndigheten i sistniimnda fall bereds tillfälle 

all yttra ~ig. innan förvaltningsfragan avgörs. 

Beträffande fragan om tillsynsmyndighetens hörande vid utseende av 

särskild ri1dgivare eller förlikningsman vill utskottet hänvisa till att della 

spörsnic\l förlorat sin aktualitet genom utskottets nvan gjorda ställningsta

gande att 50 a *förslaget till ändring i konkurslagen hör utgf1. 

Med anledning av moti1.lniirernas farhågor för att inhämtandet av till

syn~myndighetens synpunkter skall fördröja beslutsfattandet vill utskottet 

framhttlla att n~igot formaliserat förfarande inte krävs. Ofta torde ett sam-
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rfld per telefon vara till fyllest. '.'I iir det giiller beslut som mitstc fattas 

skyndsamt synes för övrigt en telefonförfrttgan hos tillsynsmyndigheten 

vara den enda möjligheten. I detta sainmanhang vill utsklittel emellertid 

erinra om all omstiindigheterna i mänga fall iir siidana att b~1de konkursdo

maren och 1illsynsmyndighe1en har 1illl1ille all niinnare överviiga fiirvaltar

valet. När konkursansökan gjorls av borgeniir finns sftlunda utrymme för 

niirmare överviiganden under tiden fram till dess fristen for giildeniirens 

yttrande giill ut. 

I enlighet med det anförda avstyrker utskollel bifall till motionen 1978/ 

79: 2209. yrkandet I. 

dels alt utskollets hemstiillan under moment 16 lxirt ha följande lydelse: 

16. betriiffande 1illsy11.1·111.rndighc11'11s hiirandc att riksdagen meu an

ledning av rrorositionen i denna del llCh med avslag r{t motionen 

1978/79: 2209. yrkandet I. godkiinner vad uhkollet anfört. 

13. vid moment 19 i utskLHtets hemst~illan 

av Lennart Andersson. Elvy Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Ake 

Gillström. Ingemar KLHiradsson. Bengt Silfverslrand och Birgitta Johans

son !samtligas) som - under förutsiittning av bifall till reservationen 8 -

anser all utskollcts hemstiillan under moment 19 bort ha följande lydelse: 

19. all riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 

delvis. och med anledning av nw1iunen 197X/79: 1765. yrkarn.lcl 

I delvis. och motionen 1978/79: 2209. yrkanuet 3. antar 185 b * 
förslaget till lag om iimlring i konkurslagen med följande siisom 

rc.\"C1T11111c'rllt1S fiirslag betecknade lydelse: 

R1',t:1'ri11gc11s Firs/ag Rcsen·c1111 c·ma.1· ,li"in/11g 

11<5 b * 
I fr{1ga om förvallarcns allmiinna 

rtligganden äga 51. 51 a och 52 **· 
53 *första stycket. 57 *· 58 'i fiirsta 
och andra styckena sam I hll *andra 
stycket motsvarande tilliimrning. 
Vidare iigc'r 54 * 11101s1·11ra11de 1il/
lt/1111J11i11g. 

I fri1ga om fi)rvallarens allmiinna 
itligganuen äga 51. 51 a och 52 **· 
53 'i första stycket. 57 'i. 58 *första 
llCh andra styckena samt 60 *andra 
stycket motsvarande tilliimrning. 
Yiuare giilll'r 54 * i 1il/ii1111>liga de
lar. \'tlrl' sig Aru11,1fi1gclc111v11clighl'-
101 iir.fi'in·11/iare l'ller 1j. 

Förvaltaren skall liimna konkursdomaren och tillsynsmyndigheten 
skriftlig urrgifl om orsakerna till giildenärens obes1t1nd, st1vitt de kunnat 
utrönas. Samtidigt skall anmiirkas. om det har förekommit förhtillandc som 
kan föranleda illervinning till konkursboet och om det finns skälig anled
ning anlaga all giildeniiren gjort sig skyldig till gäldeniirsbnill. Finns anled
ning till sridant antagande. skall grunden därför angivas. Om giiluenären iir 
eller under del senaste {tret före konkursansökningen varit bokföringsskyl
dig. skall vidare anmiirkas. vilket bokföringssyslem han har tilliimrat och 
hur bokröringsskyldigheten har fullgjorts. I sf1dant fall skall samtidigt den 
av gäldeniiren senast urrgiorda halansriikningen ingivas. 
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Regeringens förslag 

Stl s11ar1 kunskap har 1·111111its 0111 

liine- eller pcnsio11ss/..11fd skall Fir-
1·11flllro1 wu11iil11 slid1111 skuld till 
krt1111~fi1gtle111yndighete11 i dc11 ort 
diir giilde11ii/"1'11 hiir .\Tllrtl i 11·iste-
111iil som angå giiftl i all111ii11he1. 
Finns ej löne- eller rensionsskuld. 
skall förvaltaren anmiirka detta i 
bouppteckningen. 

126 

Reserl'11111cmas ji"irs/ag 

liar w11u111 ii11 kro1u!fi1gill'l11y11-
dighl'le11 11tsl'lt.1· till ./("in-altare skall 
denne, .wi snart k1111skap har 1·11n-
11i1s om /iine- <1clt 1w11siu11ssk11/d. 
genast anmiila dl'lla till /..rt1111~fi1g

do11y11dighe1e11. Finns ej lönc- eller 
rensionsskuld. skall förvaltaren an
märka detta i bouppteckningen. 

Bourrteckningen skall jämte urrgifter enligt andra stycket tillstiillas 
k1mkursdomaren och tillsynsmyndigheten snarast och senast en mimad 
frtin konkursbeslutet. När särskilda 1m1ständigheter föreligga. fär konkurs
domaren bevilja uprskov. 

Om förvaltaren !inner att giilde
niiren kan misstänkas för att ha 
gjnrt sig skyldig till gäldenärshrott. 
skall han omedelhart underrätta all
miin ~tklagarc därom och diirvid an
giva grunden för misstanken. 

Om förvaltaren finner att giilde
närcn kan misstiinkas för att ha 
gjort sig skyldig till gäldenlirshrott. 
skall han omedelbart underriitta all
miin åklagare diirnm och diirvid an
giva grunden för misstanken. I>c1-
sa111111a giiller 0111 giildl'niiri·n har 
d1fri1 11iiri11gncrksamltc1 ,wlt del 
under f..t1nk11r.1:fi"in·a/111i11gcn ko111-
111er Ji·a111 all giilde11iirc11 kt111 111iss-
1iin/.:.as .fiir w11wl hro11 a1· ('.i ringa 
hesf.:.t!ffrnh1•1, s11111 har .rn111h1111d 
111cd 1·a/.:..1·a111h(·/01. 

14. vid moment 20 i utskottets hemställan 

av Lennart Andersson. Elvy l\ilsson. Arne Andersson i Gamleby. Akc 

Gillström. Ingemar Konradsson. Bengt Silfverstrand och Birgitta Johans

son (samtliga sl som - under förutsiiltning av bifall till reservationen 7 -

anser all utskottets hemställan under moment 20 bort ha följande lydelse: 

20. att riksdagen med bifall till motinncn 1978/79: 2207. yrkandet 4 

delvis. och med avslag rå motionen 1978/79: 2209. yrkandet I 

delvis. dels avslär förslaget till lag om lindring i konkurslagen 

sävitt avser 50 a *· tfels antar sr1dan iindring i ingressen till 

lagförslaget snm föranleds hiirav. dels ock antar 81, I 08 och 

210 a **förslaget till lag om lindring i konkurslagen med i härvid 

fogad hilaga I sasom 111otio11iircmas Firs/ag hetecknadc ly

delse, 

15. vid moment 21 i utskottets hemställan 

av Lennart Andersson. Elvy l\ilsson. Arne Andersson i Gamlehy. Ake 

Gillström. Ingemar Konradsson. Bengt Silfverstrand oeh Birgitta Johans

son (samtliga s) som - under fönllsiittning av bifall till reservati\lncn 8 -

anser att utskottets hemstiillan under moment 21 hort ha följande lydelse: 
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21. att riksdagen med bifall till motionen 197'1.{/79: 2207. yrkandet 4 

delvis. och meJ avslag pi1 motionen 1978/79: 2209. yrkandet I 

delvis. antar 185 a ~ förslaget till lag om fö1dring i konkmslagen 

med i hiirvid fogad hilaga I st1s11m 11101i1111iir1'1'11as fiirs/ag be

tecknade lydelse. 

16. vid moment 23 i utskottets hemställan 

av Lennart Andersson. Flvy Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Åke 

Gillström. Ingemar Konradssnn. Bengt Silfvcrstrand och Birgitta .lohans

s11n (samtliga sl som - under förutsiittning av hifall till reservationerna 4 

och 8 - anser att utsk11ttets hemstiillan under moment 23 bort ha följande 

lydelse: 

23. att riksdagen med hit'all till m11tionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 

delvis. antar 27. 42. 98. 185 h. 187 och 209 **förslaget till lag 

om ändring i konkurslagcn med i härvid fogad hilaga I si1snm 

11101 io11iirt'm11.1· .fi'irslag betecknade lydelse. 

17. vid momcnt 25 i ut skottets hemställan 

av Lennart Andersson. Elvy Nilsson. Arne Andersson i Gamleby. Ake 

Gillström. Ingemar Konradsson. Rengt Silfverstrand och Birgitta Johans

son (samtliga s) som - under förutsättning av bifall till rcsl:'rvationen 8 -

anser att utskottets hemställan under moment 25 bort ha följande lydelse: 

25. att riksuagen med bifall till mntionen 1978/79: 2207. yrkandet 4 

delvis. antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 0111 

Lindring i lagen ( 1970: 741 l 0111 statlig lönegaranti vid konkurs 

med den Undringen att 7 och 8 ** lagförslaget erhäller i härvid 

fogad hilaRa I s!1som 111111i1111iiremas fiirslag betecknade ly

delse. 
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Bilaga I 

I motionen 1978/79:2207 (yrkandet 4) framlagda förslag till ändringar i 

regeringens lagförslag 

1 Förslaget till 
Lag om ändring i konkurslagen (l 921: 225) 

R egC'ringl'll.\' .fi'irslug .lf 111i<111ii rema.1· .fi'ir.1/ag 

14 a * 
Föreligga sannolika skäl för bifall 

till konkursansökan och kan det 
skäligen befaras att giildeniiren un
dandrager egemlL)m. for konkurs
dnmaren eller riitten. om. siirskild 
anledning förekommer. fiirordna 
om kvarstad eller skingringsfiirbud 
r~'i giildenärens egendom i a\'vaktan 
rf1 prövning av ansökningen. mir
vid skall vad snm enligt 15 kar. rät
tegängsbalken giiller om kvarstad 
och skingringsfiirbud iiga mlltsva
rande tilliimpning. om ej annat 
röljer av denna lag. Kllnkursdll
maren eller rätten far medgiva un
dantag fri\n beviljad siikerhetsill
gärd. 

:Vlcddelas beslut om konkurs. 
skall konkursdomaren genast be
stiimma. nm konkursen skall hand
läggas i enlighet med vad som i all
mänhet iir föreskrivet i fr;'1ga om 
konkurs eller om den enligt 185 * 
forsla stycket skall handli\ggas som 
mindre konkurs. Konkursdomaren 
skall därjiimte bestämma den eller 
de llrlstidningar i vilka kungörelser 
om konkursen skola införas. 

föreligga sannolika skiil fiir bifall 
till konkursansökan och kan del 
skiiligen befaras all giildeniiren un
dandrager egendom. \'tu· klmkurs
domaren eller rällen. nm särskild 
anledning förekommer. förordna 
om kvarstad eller skingringsförbud 
p;'i gäldenärens egendom i avvaktan 
pil rri.ivning av ansökningen och. 
0111 dc1111a hUi1lll's, 111'/ all cgl'lllfo-
111c11 11111/iiindcrtagl'S m· .fi'in·al
taren. Därvid skall vad som enligt 
15 kap. rällegflngsbalken giiller om 
kvarstad lll'h skingringsförbud iiga 
motsvarande tillämpning. om ej an
nat följer av denna lag. Kllnkursdo
maren eller riitten frir medgiva un
dantag friin beviljad siikerhets[1l
giird. 

Meddelas beslut llm knnkurs. 
skall konkursdomaren genast he
stiimma. om konkursen skall hand
liiggas i enlighet med vad som i all
miinhet iir föreskrivet i fri1ga om 
konkurs eller llm den enligt 18." * 
första stycket skall handH\ggas som 
mindre konkurs. A.'011k11rsdo111111·1'11 
skall. om det kan ske .,fi'ire argiira11-
de1 .1·t1111nlda 111ed kro11<~(;1gdl'111y11-
dighl'll'll. Fiirc/igga sy1111aliga skiil 
rill 111>11s/..01· . .fi'ir llll'd al'giira11dc1 
a11.1·ttl /ii11gst rill andra urhetsdagt'// 
l'.fia ko11k11rsih'.1'/11tet. Konkursdo
maren skall diiljämte besliimma 
den eller de orlstidningar i vilka 
kungörelser om konkursen skola in
föras. 

Konkursbeslutet jiimte vad kllnkursdomaren besliiml enligt första 
stycket kungörö i Post- och Inrikes Tidningar llCh orlstidning. 
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Regeringen.i· fi"irslag lf titit miiremas fiirslag 

27* 
Till konkursbo riiknas. i den mån ej annat följer av 21 *. all egendom. 

som tillhönk gäldenären niir konkursbeslutet meddelades eller tillfaller 
honom under konkursen och som är av beskaffenhet att kunna utmätas. 
Till konkursbo räknas även den egendom som kan tillföras boet genom 
tltcrvinning. 

Avlöning eller därmed vid utmiitning jämstiilld arbetsinkomst som inne
stär vid konkursens bö1:ian och arbetsinkomst som gäldenären därefter 
förviirvar rnr dock behi'tllas av honom. i den mi\n den ej, sedan skatteav
drag skett enligt vad därom är föreskrivet. uppenbart överstiger vad som 
ätgär för hans och hans familjs försörjning samt till fullgörande av under
hållsskyldighet som i övrigt f1vilar honom. Vad som sagts om avlöning äger 
motsvarande tilHimpning i fråga om periodiskt utgående vederlag för ut
nyttjande av riitt till litteriirt eller konstnärligt verk eller annat sådant och 
beträffande belopp vilka utgft som pension eller livränta. Om rälligheten 
till pension eller livränta iir av beskaffenhet att kunna utmätas. får dock 
konkursboet förfoga över den. 

Giildenären är skyldig att underrätta förvaltaren om inkomst som avses i 
andra stycket. Vill förvaltaren göra anspri1k pft inkomsten. skall han därom 
underrätta arbetsgivare eller annan som skall utgiva förmånen. Innan 
sådan underrättelse lämnats rnr fö1fallet belopp betalas ut till gäldenären. 

Tvist huruvida någon del av in
komsten skall tillkomma konkurs
boet prövas av tillsyn.wnyndighetcn 
p<) ansökan av förvaltaren. bor
genär. gäldenären eller underht1lls
berättigad. ;\1yndiglwtl'l1 skall diir
l'id inhämta yl/randen i den omj(llt
ning som hehii1·s Fir priil'l1ingen. 
Myndighetens beslut länder till ef
terrättelse. även om talan föres där
emot. Beslutet skall på ansökan 
ändras. om senare upplysta om
ständigheter eller ändrade förhfil
landen föranleder det. 

/Hot till.1·yn.rn1yndighetcns hes/ut 
i iirende som tll".H'S i .f]iirde .1·1ycke1 
filr den rnrs riitt haiires m· beslutet 
Fira talan genom he.1Tiir. I ji-1'iga 
0111 sådan hcs1·iirs1a/an iiga hc
stiimmelserna i 11tsiiknings/agc11 
(1877: 31 s. I) 0111 klagan ii1·er 11t-
111iitni111: m· arliining mot.1Tara11d<' 
t illii mpning. 

9 Riksdagen 1971:1/79. X sam/. Nr 19 

Tvist huruvida niigon del av in
komsten skall tillkomma konkurs
boet rrövas av riitten pfl ansökan 
av förvaltaren. borgenär. gälde
nären eller underhMlsberättigad. 
K onk11rsdomarc11 skall. om .f("in·u/
taren 1'.i iir siikandc. i11hii111ta yll
rande m· denne sa1111sky11dsa111t11t
sii1111 tid och p/a1s .for riiflens sa111-
1111111triid1• och 0111 iil'fla 1111dariitta 
gälde11iire11 och Fin·altaren samt. 
0111 horge11iir l'ller 1111derl1tlllsheriit
tigad iir sökande. denne. Rättens 
beslut länder till efterrättelse. även 
om talan föres däremot. Beslutet 
skall ptt ansökan ändras. om senare 
upplysta omständigheter eller änd
rade förhållanden föranleder det. 
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Regeringens .fhrslag M 01 ionärernas förslag 

4n 
förvaltning av konkursbo skall stå under tillsyn av tillsynsmyndighet. 

Regeringen 111.l"er 1·i.1.1·a kr01u~f(1g

demvndighe1er all \'ara Tillsy11s-
111y11digheter. 

Kroll<1fiJgdemv11dighet, .1·0111 iir 
till.1',\'n.1·111y11clighe1. Jiir e11lig1 he
stiin1111elser so111regeringe11111edde
lar fiirordna a1111a11 kro111!fi1gde-
111_rndighe1 all ha11d/iigga 1i//sy11s-
11ppg(fi i konk11rse11. 

Tillsy11.1·m_rndighe1 iir liin.1·s1yrl'I-
Se/I. 

För tillsynen skall ersättning till staten utga ur konkursboet enligt be
stiimmclser som regeringen meddelar. 

50 a * 
Om ko11k11rsdomare11 a1· siirskil~ (utgiir) 

cla skiil finna det er.fi1rc/erlig1, .fl1r 
han e.fia 1il/s_rns111y11dighete11s hii-
rancle uppdraga t/1 /ii111plig person 
all hi1riida .f('irl'llllare11 med rild 1·id 

ko11k11r.1:fi'Jn·al111i11ge11 dler all som 
.fiJrlik11i11gs111an hiTriida ko11k11rsdo-
111arc11 mcd 11tred11i11g och fiirlik-
11i11g i 11·istl'.fi·tlga som 111>r>ko111111i1 
genom a11märk11i11g 111ot he1·ak11i11i; 
eller all fi1/lg<Jra b1ida dessa 11pp-
g(fier. 

Den som iir a11s1iilld 1·id do111s1ol 
Ji1r ej inneha uppdrag som a1·ses i 
.f('irsla styck.el. 

Niir uppdraget iir sl11(/i)rt, skall 
a11111iila11 genas1 giiras till ko11k11rs
do111are11. Vid de1111a 1111111iila11 skall 
ji1gas en redo1:iirc/se .flir det arbete 
llfJ!7l/ragel 111e1(fiJr1. 

Ko11k11rsdomarc11 skall iiterkalla 
meddelal llf>fldrag. niir anmiila11 
enligl tret(ie stycket har i11ko111111i1 
eller del i a1111aT ,/(11/ .finns skäl Till 
l1terka//else. 

Den som har fi1//gj,1r1 uppdrag 
cnligl den11a paragraf iir hcriilligacl 
till an·ode ll\' ko11k11rsbocl. Arw1de1 
hcs1ii111111es a1· konk11rsdo111are11 l'.f
Tcr 1i//sy11s111yndighc1e11.\ och för-
1·a1Tare11s hifrande. I .fi"1/ga 0111 ar-
1·ode iiga 82 * a11dra och tredje 
styckena sa111t 83 * 1110T.1'l'ara11de 
t i Il ii 111 pn i ng. 
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R cgcringcn.1· .fi'irslag M11tit111iircrna.1 Ji'irslag 

81 ~ 

Finnes i boet egendom. vari siir
skild förmänsrätt äger rum. skall. 
si1 vitt det inverkar p{t de b0rgc
närers rätt. som icke i den egendom 
hava sådan förmånsrätt. av egendli
mcns avkastning och köpeskilling 
gäldas kostnaden för egendomens 
v;'trd och försiiljning ävensom det 
arvode som enligt 50 a !i .f(•111t<' 
s1yckct samt 82 och 83 ** skall utgt1 
för egendomen. 

Finnes i boet egendom. vari sär
skild förmtinsriill iigcr rum. skall. 
sä vitt det inverkar p{1 de borge
närers räll. som icke i den egendom 
hava sådan förmrrnsrätt. av egendo
mens avkastning och köpeskilling 
gäldas kostnaden för egendomens 
värd och försäljning iivensom det 
arvode som enligt 82 och 83 ** skall 
utgå för egendomen. 

Då särskild förmtrnsrätt äger rum i boet tillhörig egendom. m!1 ej till 
förfäng för nägon. som äger sädan förmånsrätt eller förmirnsrätt. som skall 
beaktas framför den särskilda. av egendomens avkastning och köpeskilling 
giildas annan konkurskostnad än ovan sagts: dock att. där den särskilda 
förmånsrätten grundar sig ptl företagsintcckning. av egendomen mi1 bestri
das jämväl övriga konkurskostnader. i den m;'tn boet eljest ej liimnar 
tillgång därtill. 

Förvaltaren skall handlägga fråga 
om vad som fi\r utgå enligt 97 *· 
Uppkommer tvist. iiga 27 * tjärdc 
och .fr111te styckena motsvarande 
tillämpning. 

De tvistefragor. som uppkommit 
därigenom att anmärkningar fram
ställts och som ej blivit förlikta g<'-
1111111 medrerkan m· fiirlik11i11gsma11 
som lll'.\'t'.\' i 50 a .~ eller ptl t11111a1 

siitt. skola företagas till handlägg
ning vid borgcnärssammanträde in
för konkursdomaren. Diirvid äga 
förvaltaren. borgenärerna och gäl
denären föra talan: och böra de bor
genärer. mot vilkas bevakningar 
anmiirkning gjorts. ingiva skriftliga 
svaromal och bifoga de handlingar. 
som styrka deras talan. 

Förvaltaren skall handlägga frftga 
om vad som fttr utga enligt 97 *· 
Uppkommer tvist. äger 27 * t)ärde 
stycket motsvarande tillämpning. 

De tvistefrågor. som uppkommit 
därigenom att anmärkningar fram
ställts och som ej blivit förlikta. 
skola företagas till handläggning vid 
borgenärssammantriide inför kon
kursdomaren. Därvid iiga förval
taren. borgenärerna och gäldenären 
föra talan: och böra de borgenärer. 
mot vilkas bevakningar anmärkning 
gjorts. ingiva skriftliga svaromäl 
och bifoga de handlingar. som styr
ka deras talan. 

Förvaltaren skall vara tillstädes vid sammanträdet. st1 framt han ej har 
laga förfall: dock vare hans utevaro ej hinder för ärendets handläggning. 

Konkursdomaren skall vid sammantriidet utreda tvistefrt1gorna och söka 
~)stadkomma förlikning. Om alla närvarande medgiva att anmärkning för
faller eller inskränka den eller uppdraga åt förvaltaren att sluta förlikning 
med borgenär mot vars bevakning anmärkning gjorts. gäller det liven flir 
den som uteblivit. Äro bi'tde borgeniir och borgensman eller annan som 
förutom gLildeniiren ansvarar för borgcniirens fordran niirvarande och kun-
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na de icke enas. g;ilkr borgenärens mening. om ej de andra lösa ut honom 
eller stiilla betryggande säkerhet för fordringen. 

Finnes anmiirkning. varom förlikning ej blivit träffad. skall frågan hän
skjutas till riillen. Konkursdomaren skall vid sammanträdets slut bestäm
ma när rättens handläggning av tvistefrågorna skall äga rum. Om del är 
möjligt. skall handläggningen ske omedelbart i anslutning till sammanträ
det. Tvistefr~igor som ej behandlas omedelbart av rätten skall sältas ut all 
förekomma viss dag inom fyra veckor efter sammanträdet eller. om sär
skilda skiil föreligga. senare dag. 

185 a * 
Beslutas all konkursen skall Beslutas att konkursen skall 

handfaggas som mindre konkurs. handläggas som mindre konkurs. 
skall konkursdomaren l'.fier hiira11- skall konkursdomaren genast till 
de m· tillsynsmyndigheten genast .fi:irl'l1ltare i konkursen utse krono-
11/sc en.fi'in·a/tare all hw1da.fi'irl'lilt- .fi1gdcmy11dig'1ete11 i den ort, diir 
ningcn 111· hoet. I fräga om förval- giildeniire11 hiir .1Tara i tl'i.1·re111iil 
tare gäller 44 *· som a11gil gii/d i a//111ii11he1. eller. 

0111 siirskilda skiil fiira11/eda diirtill. 
w111w1 kro11ofi1gde111yndighet i 
liinet. Om det m· särskild anledning 
iir olii111plig1 af/ kron1!fl1gdemyn
dighe1 handhar förrnlflling1'11, får 
konkursdomaren. 1'.fter hörande m· 
1illsyns111y11digheten, utse an111111 
till .fi'irrnltare. I fr1tga om förvaltare 
i .1ilda11t ./lill gäller 44 §. 

Är giildeniiren dödsbo. behöver förvaltare utses endast om bouppteck
ning enligt 20 kap. ärvdabalken ej har uppriillals eller annars särskilda skäl 
föreligga. 

Beträffande tillsyn över förvaltningen äga 42. 59 och 60 ~~ motsvarande 
tillämpning. 

Mot kro11<~/i1gde eller annan 
(jii11ste111a11 som hos kro111~/i1gdc-

111y11dighe1 har af/ 1·idtaga f("irl"alt-
11i11gsatgiird i konkursen gälla sa111-
111a j1/1· som i 4 kap. riit1egtlngshal
ke11 fi'ireskril'tls ifråga om domare. 
S1idan !iiins1e111w1 skall dock ej 
anse.1· jiil'ig därför att han på (jii11s
tc11s 1·iig11ar har vidtagit exek111ii· 
tltgtlrd eller tagit hlfattning med i11-
dril'l1ing hos giildenäre11 eller diir
.fi:ir till giimi11g lwr.f()ri.ii·ats 11101 ho-
110111 i d/erfiir hans (jtlnst. 

0111 kro1udi1gdc111y11dighl'I har 
11tsl'lts till.fi"iri·a/tare och det a1· s1/r
.1kild anl<'dning Jin11e.1· o!tlmpligt att 
mrndigheten sl'tlrar fiir .fi'in·a/1-
11i11gc11 . .flir konkursdomaren f){l ht'-
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Regeringens fiirslag 

I .fi"liga om cntlcdig<mde m· fiir-
1·a/111re giiller 80 ii i 1illii111pliga de
/ur. A vgå.r förvaltaren innan kon
kursen avskrives. skall redovisning 
för förvaltningen snarast avges till 
tillsynsmyndigheten. Avskrift av 
redovisningen skall lämnas till kon
kursdomaren. 

133 

Motioniiremas ji'irslag 

giiran lll' 111yndighetl'11 11/se t1111w11 
1111 i stiillct rara .fi'irl'llltarc. I .fi·dga 
0111 e11tlediga11</e tll' an111111 .fi"in·al
tare iin kron1!/;1gdc111yndighet giil
ler 80 ii i tillii11111liga delar. 

Avgår förvaltaren innan konkur
sen avskrives. skall redovisning för 
förvaltningen snarast avges till till
synsmyndigheten. Avskrift av re
dovisningen skall rnmnas till kon
kursdomaren. 

185 h * 
I fråga om förvaltarens allmänna 

ttliggandcn äga 5 I. 5 I a och 52 **· 
53 * första stycket. 57 *· 58 §första 
och andra styckena samt 60 § andra 
stycket motsvarande tillämpning. 
Vidare iiger 54 ii m111.1·1·tira11de till
lii111p11i11g. 

I fri1ga om förvaltarens allmänna 
åligganden äga 5 I. 5 I a och 52 **· 
53 * första stycket. 57 §. 58 ~ första 
och andra styckena samt 60 * andra 
stycket motsvarande tillämpning. 
Vidare giiller 54 § i tilliimpliga dl'
lar, 1·are sig krmud(1gdcmyndighe
ten iirfiirl'llltar1· eller 1'.i· 

Förvaltaren skall lämna konkursdomaren och tillsynsmyndighden 
skriftlig uppgift om orsakerna till gäldenärens obestånd. st1vitt de kunnat 
utrönas. Samtidigt skall anmärkas. om det har förekommit förhflllandc som 
kan föranleda fttervinning till konkursboet och om det finns skälig anled
ning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till gäldcntirsbrott. Finns anled
ning till sådant antagande. skall grunden därför angivas. Om gäldenären är 
eller under det senaste året före konkursansökningen varit bokföringsskyl
dig. skall vidare anmärkas. vilket bokföringssystem han har tillämpat och 
hur hokföringsskyldighctcn har fullgjorts. I sädant fall skall samtidigt den 
av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen ingivas. 

Sil snart kunskap har 1·111111its um 
liine- eller 11ensi11nsskuld skall fi)r-
1·a/111ren anmiila såda11 skuld till 
kron1~/i1gde111yndighetcn i den ort 
diir giildcniircn hiir .1·1·ara i t1·iste-
11ull som angå giild i allmiinhet. 
Finns ej löne- eller pensionsskuld. 
skall förvaltaren anmärka detta i 
bouppteckningen. 

Har annan iin Åro11tdi>gdemy11-
digheten utsel/s till ji"irrnltare skall 
denne, stl snart kunskap har 1·un
nits 0111 lii11e- och 11en.1·i1111sskuld. 
genast anmäla de/la till krm11!/(1g
ill'myndigh1•t1'11. Finns ej lönc- eller 
pensionsskuld. skall förvaltaren an
märka detta i bouppteckningen. 

Bouppteckningen skall jämte uppgifter enligt andra stycket tillställas 
konkursdomaren och tillsynsmyndigheten snarast och senast en månad 
frän konkursbeslutet. När särskilda omständigheter föreligga. för konkurs
domaren bevilja uppskov. 

Om förvaltaren finner att gäldenären kan misstänkas för att ha gjort sig 
skyldig till gäldenärsbroll. skall han omedelbart underrätta allmän åklagare 
därom och därvid angiva grunden för misstanken. 
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Regeringens Ji"irslag ;\1111io11iirema.1 .fi'irslag 

185 h * 
Om förvaltaren i konkurs som hanJlägges som minJre konkurs finner all 

i 185 * första stycket 2. angivna förutsättningar för sf1dan handläggning 
icke föreligga samt att boet riil:ker till betalning av dds de konkurskost
nader som följa med all konkursen handlägges i enlighet med vad som i 
allmiinhet är föreskrivet i frt1ga om konkurs. Jels annan boets skuld. skall 
han genast anmäla detta till konkursdomaren. 

Om konkursJomaren. efter tillsynsmyndighetens hörande. i ankdning 
av anmälningen eller eljest finner att konkursen bör handHiggas i enlighet 
med vad som i allmänhet är föreskrivet i fr~iga om konkurs. skall konkurs
domaren besluta att konkursen skall handläggas i dt:nna ordning. Meddelas 
s:'tdant beslut. iiga 19 *första rn:h tredje styckena motsvarande tilliimpning. 

Beslutet jämte vad konkursdomaren har bestämt enligt 19 * första 
stycket skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de 
oristidningar som bestämts för offentliggörande av kungörelser om kon
kursen. De tider som enligt 19 * första stycket skola räknas från det 
beslutet om konkurs meddelades skola i stället riiknas fran dagen för 
utl1irdandet av kungörelsen. 

Vleddelas beslut enligt andra 
stycket. skall förvallaren anses 
vara utsedd enligt 45 *· Boupp
teckning som angives i 53 *behöver 
icke upprättas pa nytt. Ej heller be
höver giildeniiren eller annan som 
avlagt bouppteekningsed eller be
edigat viss uppgift i bouppteck
ningen i1ter fullgöra st1dan edgt1ng. 

Meddelas beslut enligt andra 
stycket. skall förvaltaren anses 
vara utsedd enligt 45 *· Della giillcr 
iit·c11 11111 /..ro111di1gdc111y11dighe1e11 
iir .fiirl'llllllre. Bouppteckning som 
angives i 53 * behöver icke uppriit
tas pti nytt. Ej heller behöver giil
dcniiren eller annan som avlagt 
bouppteckningsed eller beedigat 
viss uppgift i bouppteckningen åter 
fullgöra sadan edgång. 

187* 

A 1·skri1·1'.1· konkursen enligt 185 d 
eller 18fi * dler avslutas konkursen 
enligt 185 f *. skall konkursdo
maren efter hörande av tillsyns
myndigheten bestämma arvode till 
förvaltaren och ersättning för kost
nad som uppdraget har medfört. I 
fråga om arvode iiga 82 och 83 **· 
84 * första stycket samt 86 * mot
svarande tilliimpning. 

Har /..ro111~fi1gde111y11dighc1 1·ari1 
fiirrn/Iare i konkurs. 111g,)r ersiill-
11i11g 1ill .1·1a1e11 .fi'ir ko.1·111w/ema hos 
111y11dighe1e11 enlig! he.1·1ii111111clser 
som regeri11g1'11 111edde/11r. 

Har 111111w1 1i11 kr1111<~fi1gdl'!11y11-

dighc1 l'(Jl"il .fi"in·a/Iare i /..011k11r.\'l'll 
och al'skrh·1'.1· konkursen enligt 185 
d eller 186 * eller avslutas konkur
sen enligt 185 f *· skall konkursdo
maren efter hörande av tillsyns
myndigheten bestämma arvode till 
förvaltaren och ersiittning for kost
nad"som uppdraget har mc:drört. I 
fröga om arvode iiga 82 och 83 **. 
84 ~ första stycket samt 80 * mot-
svarande tilfämpning. 

Finnes i boet egendom. vari särskild förmånsriitt iiger rum. g~iller 81 *. 
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R1·gcringen.1· .fi'irsfag 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen hestiimmer .fi1st.Hiiller 
taxa s11111 skall tilliim{Jas l'id he
xtii111nu1111/e lll' an·Oile till fiin·al-
111re11. niir konkurs ankrii·es enligt 
185 d ~-

135 

Af otioniirernas fiirslag 

::!08 * 
I ji-äga 0111 .1m· mot t.1w1stenwn (utgår) 

1·id tillsynsmyndigheten giiller 111-
1'il'er rnd som .fii(jer m· 4 ~ Fin·a/t
ningslagen ( 1971: 290) atl den som i 
111<11111n ut/ligande m· skaller, höter 
eller andra f!t/ imlrirning beroende 
medel har tagit hc:fa1tning med in-
d1frning a1· .fimlran som göres giil-
l1111ile i konkursen eller l'idtagit ext'-
kutii· tltgiird fiir 11/lagande a1· så-
dan fi}/"(Jran <'.i .filr .f/1/lgiira tillsy11s-
111111g(fi i konkursen. 

W9* 
Mot tillsynsmyndighetens beslut 

enligt denna lag fär talan ej föras i 
andra ./lill iin s11111 m·ses i 27 eller 98 
s '. 

Mot tillsynsmyndighetens beslut 
enligt denna Jag för talan ej föras. 

Mot kr01u~fi>gdemy11dighete11s 

hes/Il/ enligt dt'111za lag .tllr lll/an ej 
fiiras i annat ji1/I iin som anges i 54 
~-

::!JO a * 
Talan mot konkursdomarens be

slut far föras även av tillsynsmyn
dighetrn. om beslutet rör formen 
för konkursens handläggning, utse
ende eller entledigande av förval
tare. antalet förvaltare. delning av 
förvaltningen mellan flera förval
tare. uppdrag eller arl'ode enligt 50 
a ~. förskott enligt 86 a * till förval
tare. reseförbud eller skyldighet för 
gäldenären att lämna ifrån sig pass. 
hämtning eller häktning. föreläg
gande eller utdömande av vite. av
skrivning av konkursen enligt 186 * 
eller arvode eller kostnadsersätt
ning till förvaltare enligt 187 ~ för
sta stycket. 

Talan mot konkursdomarens be
slut får föras även av tillsynsmyn
digheten om beslutet rör formen för 
konkursens handläggning. utseende 
eller entledigande av förvaltare. an
talet förvaltare. delning av förvalt
ningen mellan flera förvaltare. för
skott enligt 86 a * till förvaltare. 
reseförbud eller skyldighet för gäl
denären att lämna ifrnn sig pass, 
hämtning eller häktning. föreläg
gande eller utdömande av vite. av
skrivning av konkursen enligt 186 * 
eller arvode eller kostnadsersätt
ning till förvaltare enligt 187 * för
sta stycket. 
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2 Förslaget till 
Lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid kon
kurs 

Regeringen.i· ji:irslag 

Handlägges konkurs som mindre 
konkurs enligt konkurslagen 
( 1921: 225) och finnes anledning an
taga att fordran, som omfattas av 
garantin, kan göras gällande, skall 
konkursdomaren genast siinda un
derrättelse därom till kronofogde
myndigheten i den ort, där giilde
nären hör svara i tvistemi\l som an
gt1r gäld i allmänhet. Sedan tid för 
gäldeniirens edgfrng har bestämts, 
skall myndigheten underriittas där
om. Myndigheten har behörighet 
som borgenär, iiven om staten icke 
innehar fordran hos gäldenären. 

Motio11iiremas .fl"irslag 

Handlägges konkurs som mindre 
konkurs enligt konkurslagen 
( 1921: 225) 111011 all kronv.fi1gde-
111y11dighet 111.1·e11s till .fi'irrnltare 
och finnes anledning antaga att 
fordran, som omfattas av garantin. 
kan göras gällande. skall konkurs
domaren genast sända underriittel
se därom till kronofogdemyndighe
ten i den ort, diir gäldenären hör 
svara i tvistemfil som angi\r gäld i 
all miinhet. Sedan tid för g~tldenii
rens edgång har bestämts. skall 
myndigheten underrättas därom. 
Myndigheten har behörighet som 
borgenär, även om staten icke inne-
har fordran hos giildenären. 

Första stycket giiller i tilliimpliga delar, niir konkursdomaren fran kon
kursförvaltaren mottagit anmälan som avses i 186 ~ konkurslagen eller 
fräga på annat sätt uppkommit om avskrivning av konkursen enligt 
nämnda paragraf utan att underrättelse som avses i 6 ~ lämnats dessförin-
nan. 

Det aligger kronofogdemyn-
dighet som fr1r underriittelse enligt 7 
* eller anmälan enligt 185 b * kon
kurslagen ( 1921: 225) att skyndsamt 
pröva i vad mtm betalning enligt ga
rantin skall utgr1 för fordran i kon
kursen. Detta gäller iiven när ford
ran i konkursen pt1 annat siitt blir 
kiind för myndigheten. 

Det äligger kronofogdemyn-
dighet som iir Firrnltare i konkurs 
dlcr Sl>m frll" underrättelse enligt 7 ~ 
eller anmälan enligt IX5 h * kon
kurslagen ( 1921: 225 l att skyndsamt 
pröva i vad mtin betalning enligt ga
rantin skall utgi\ för fordran i kon
kursen. Detta giiller även när ford
ran i konkursen pt1 annat sätt blir 
känd för myndigheten. 

Arbetsgivare är skyldig att vid kronofogdemyndighetens prövning enligt 
första stycket på anfordran lämna uppgift om arbetstagares anställnings
och avlöningsförhållanden eller pensionsförhållanden. Undandrager sig 
arbetsgivaren att fullgöra detta. kan han efter omstiindigheterna hämtas 
eller häktas. 

Beslut om hämtning eller häktning medddas av konkursdomaren efter 
framställning fri'tn kronofogdemyndigheten. Kostnaden för hämtning eller 
häktning utg5.r av allmänna medel. I övrigt gäller beträffande si\dan ätgärd 
95 * konkurslagen i tillämpliga delar. 

Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsmi'tl underrätta den i 5 * av
sedda myndigheten ang5.endc fordran som vid prövning enligt första 
stycket funnits vara betalningsgrundande. Förekommer anledning diirtill 
far kronofogdemyndigheten återkalla sitt beslut. om det sker innan utbe
talning har ägt rum. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttranden 

Motion<'ll 1977/78: 528 

Riksskatteverket avvisar tanken pit en utvidgning av den statliga lönega

rantin men tillstyrker att fri)gan om ni1gon form av a.:kordsstöd utreds. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län. Advokatsamfundet, SACO/SR. Bank

föreningcn. Föreningen Sveriges kronofogdar o.:h Sveriges ackords.:entral 

tillstyrker att motionsförslaget niirmarc utn.~ds. Krlrnofogdemyndigheterna 

i Motala och Malmö vill inte motsälta sig en utredning av motionsförslaget. 

En negativ inställning till motionsförslaget intas av Svea hovriitl. Stock

holms tingsrätt. länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus fan. kronofogdemyn

digheterna i Stockholm. Norrköping och Linköping. SAF. LO och TCO. 

Riksska111·1·erk1•1 (RSV J anför all a.:kord oftast är att föredra framför 

konkursur arbetsmarknadspolitisk synpunkt. I skatteindrivningen mol fö

retag har kronofogdemyndigheterna tidigare främst beaktat fiskaliska 

intressen. Detta har. om betalning inte skett, i de flesta fall lett till att 

företaget försatts i konkurs. Numera beaktas vid skatteindrivningen i lfrngt 

större ulstr1ickning även arbetsmarknadspolitiska intressen. Mot bakgrund 

av detta ställer RSV sig positivt till förslag som kan bidra till st1dana 

lösningar av ett företags ekonomiska problem alt företaget inte behöver 

avvecklas. 

Elt genomförande av motionärens förslag. att den statliga lönegarantin 

skall utvidgas all omfatta ocks<'t ackordssilllationen. skulle enligt RSV 

inneb~ira att lönegarantin blev en av mirnga arbetsmarknadspolitiska stöd

former. Skall ett företags fört satta drift stödjas med bidrag till de anställdas 

löner bör detta emellertid ske efter bl. a. arbetsmarknadspolitiska övervä

ganden. Sådana överväganden skiljer sig helt frfw den bedömning som sker 

när lönegarantin kommer till användning. Vid lönegarantilagens tillkomst 

avsägs inte att den skulle användas som ett arbetsmarknadspolitiskt instru

ment. Lagen som sftdan ger inte heller nägot utrymme för sysselsfötnings

politiska överväganden. även l>m llinegarantin under senaste tiden i viss 

män tenderat att fö karakWr av arhetsmarknadspolitiskt instrument. Statlig 

garanti för lönefordringar vid ackord skulle enligt RSV kriiva en helt annan 

konstruktion än den nuvarande har. Garantimedlen skulle t. ex. få betalas 

till arbetsgivaren. Evenlllellt får också finansieringen omprövas. Enligt 

RSY:s mening bör lönegarantilagstiftningens systematik inte splittras. Lö

negarantin hör forbehallas arbetstagare i konkurssituationen. 

RSY avvisar således tanken p{1 en utvidgning av den statliga löncgaran

tin men tillstyrker att frtigan om n{1gon form av ackordsstöd utreds. Denna 

fräga kan fampligen utredas i samband med det arbt:te om betalningsinstäl

lelse och rftdrumsstöd m. rn. som p:1gftr inom <trhetsmarknadsdepartemen

tet. 
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Rctriiffande motioniirens pflstitendc om att lönegarantin bidrar till att 

'"arbeta upp .. företagsinteeknad egendom sa att inteckningshavaren där

igerwm for full betalning för sin fordran anför RSV att verket har e1faren

het av att stidana fö11'aranden blir allt vanligare. Det inträffar också att 

företagsledaren eller styrelseledamöter gar i borgen för liln till företagsin

teckningshavaren. Genom att företagsinteckningshavarens fordran blir 

fullbt:tald drar borgensmiinnen indirekt nytta av lönegarantin. Att andra än 

arbetstagare skulle dra nytta av lönegarantin har inte varit lagstiftarens 

mening. RSV anser det angeläget att denna frt\ga tas upp när den förvän

tade översynen av lönegarantilagstiftningen kommer till stånd. 

S1'l'll lwl'riill erinrar inledningsvis om att möjligheten att göra lönega

rantisystcmet tillämpligt även vid ackord utan konkurs diskuterades i 

propositionen 1970: :!O I med förslag till lönegarantilag. Departementsche

fen ansåg det emellertid inte utgöra nitgon allvarlig olägenhet för lönebor

gcniirerna att ackordsfallen lämnades utanför systemet. En begränsning av 

tillämpningsomrädet till konkursfallen kunde enligt departemcntschefens 

mening visserligen föranleda att antalet konkurser ökade men denna ök

ning antogs inte bli av större omfattning. Han underströk ockst1 intresset 

att hindra missbruk av lönegarantin. 

Hovrätten framhäller vidare att lönegaranti enligt motsvarande lagstift

ning i de nordiska grannländerna kan åtnjutas även om arbetsgivaren inte 

har giltt i konkurs. 

Enligt hovrätten iir det onekligen en nackdel att man vid en arbetsgiva

res obcständ maste gå vägen över konkurs för att lönegarantilagen skall bli 

tillämplig. En konkurs medför i allmiinhet viirdeförstöring till skada för 

borgenärerna och gäldenären. Ofta maste ett konkursdrabbat företags 

verksamhet Higgas ned eller driften inskriinkas och arbetstagare till följd 

härav sägas upp. Genom att gäkleniiren och borgenärerna i stället träffar 

uppgörelse i form av ackord kan undvikas att de värden som en rörelse 

representerar. t. ex. good-will. gitr förlorade. Ackord medför normalt bätt

re möjligheter att rekonstruera ett företag och fortslitta driften med bibe

hMlcn arbetskraft. f-rån nu angivna synpunkter skulle det vara önskvärt 

om löncgarantin kunde utgä även vid ackord utan konkurs. Att utvidga 

lönegarantilagens tillämpningsomri)de till att avse även ackord kräver 

emellertid enligt hovrätten ganska genomgripande ändringar i lagstiftning

en. Till belysning hiirav anför hovrätten följande. 

En given utgi111gspunkt för en utvidgning bör rimligen vara att lönegaran
tin skall fa omfatta endast sådana ackordsförfaranden utan konkurs som 
äger rum enligt 1970 års ackordslag. Privata underhandsackord bör sålun
da lämnas utanför. Vid ackord enligt ackordslagen deltar emellertid inte 
borgenärer vilkas fordringar är förenade med förmänsrätt ( 12 * första 
stycket ackordslagen). En förutsättning för ackord är med andra ord all 
alla förm<'tnsberättigadc borgenärer får full täckning för sina fordringar. 
Men betalning enligt lönegarantin utgår endast för löneanspråk som har 
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förmans rätt (2 * första stycket lönegarantilagen). Under dessa omständig
heter skulle en utvidgning av löncgarantin till ackordsfallen inte fä n{igon 
praktisk verkan. eftersom ju gäldenärens egna tillgangar förutsätts täcka 
lönckravcn. För att lönegarantin skall kunna samordnas med ackord pf1 ett 
meningsfullt sätt måste antingen förmansrätten för löner avskaffas (och 
förm:'.tnsrätten slopas som villkor för löncgaranti l eller m.:kordsförfarandet 
göras tillämpligt även pa fordringar med förmånsrätt. En annan tänkbar 
utväg är att staten genom lönegarantin betalar alla förmt'insberättigade 
löncfordringar. som kan göras gällande vid ackordsförhandlingen. men 
helt eller delvis avst{1r från den med regrcssansprf1ket förenade förmänsrät
ten m.:h nöjer sig med ackordsdividenden (jfr 10 * lönegarantilagen och 12 * 
andra stycket ackordslagen). De här antydda lösningarna kan medföra att 
arbetsgivarnas lönegarantiavgifter behöver höjas. om denna form för fi
nansiering av garantisystemet skall behållas. 

Som framgått har intresset att undvika missbruk varit en bidragande 
orsak till att lönegarantin begränsats till konkursfallen. Detta hindrar inte 
att missbruk ända kan förekomma i praktiken. t. ex. genom att felaktiga 
uppgifier om löners storlek eller om anställningstid åberopas. Om lönega
rantilagen skall göras tillämplig även vid ackord. måste lagen uppenbarli
gen förses med särskilda regler till förhindrande av missbruk i ackordsfal
len. 

Pr1 grundval av det anförda konstaterar hovrätten att det finns goda skäl 

att lata lönegarantin gälla också vid ackord men att det är förenat med 

problem att göra en sådan utvidgning. Vid bedömandet av om en översyn 

bör företas i det syfte som avses med motionen bör emellertid även 

beaktas att en utredning pågår inom arbetsmarknadsdepartementet som 

siktar till att ett nytt rättsinstitut. kallat betalningsinställelse. skall tillska

pas. Meningen är att detta institut skall ge rådrum för överväganden av om 

företag med ekonomiska svårigheter skall avvecklas eller leva vidare. 

Retalningsinstiillelse avs1.:s bli ett förstadium till konkurs eller ackord men 

kan ibland fö till följd att nf1got konkurs- eller ackordsförfarande inte 

behöver tillgripas. I stället för att lönegarantin skall göras tillämplig vid 

betalningsinstälklse ämnar utredningen föreslå nya former av statligt stöd 

till berörda företag. Det kan tilläggas att ett institut liknande betalningsin-

. ställelse upptagits i dansk konkurslagstiftning. 

Om regler angi1ende betalningsinställelse av angivna innehåll införs. 

anser hovrätten att skälen för en utvidgning av lönegarantilagens tillämp

ningsomr~1de till ackordsfallen försvagas. Hovrätten anser att resultatet av 

den nämnda utredningen bör avvaktas och att det allt sa för närvarande inte 

finns tillräcklig anledning att göra en översyn i det syfte som avses med 

motionen. 

Stocklwlms tingsriitt uttalar att om lönegarantilagen skulle ändras sa all 

lönegarantimedcl skall kunna tas i ansprak även för att trygga insolventa 

företags fortsatta bestånd skulle lagen få en funktion som på ett avgörande 

sätt skiljer sig fr:\n det syfte den f. n. har, nämligen att av sociala skäl 

skydda arbetstagares lönefordran. Tingsrätten anser att det givetvis i och 
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för sig är möjligt all utforma löncgarantilagen s~i all den tillgodoser fri'm 

varandra vill skilda syften. iiven om det skullt: crbjuda lagtekniska svärig

heter. Om dct skulle anscs ptikallat att statl?n lämnar ekonomiskt stöd för 

att underlätta för företag. som är pft obestånd. att gcmm1föra cl! ackords

förfarande och på sft siitt undvika knnkurs. talar emellertid enligt tingsrät

ten såväl principiella som praktiska synpunkter för all stödet bör Himnas 

på annat sätt än genom en vidgad tillämpning av lönegarantilagen. En 

niiraliggandc lösning synes vara all staten i ökad omfallning deltar i för

handling om offcntligt ackord eller ing[11· överenskommelse om ackl,rd vid 

sidan av ackordslagen. Tingsrätten erinrar i detta sammanhang om all 

staten som skatteborgenär under vissa förutsättningar kan anta ackords

förslag avseende skall. Om skattskyldig dler arbetsgivare som iir ansvarig 

för arbetstagares skatt bjuder ackord snm rör skatt. för s11lumla liinsstyrel

sen enligt 62 *tredje stycket uppbördslagen ( 1953: 272) anta ackordsförsla

get i denna del. om det kan anses vara till fördel för det allmänna. Ackords

förslag som ej framställs enligt ackordslagen fitr antas. dock endast ptt 

villkor att ocksö övriga borgenärer snm ackordet angtir godkänner detta. 

Vid prövning av fråga om staten skall anta erbjudet ackord beaktas ofta 

bl. a. sysselsättningspolitiska synpunkter. En annan rimlig lösning synes 

tingsrällen vara all staten stiillcr säkerhet för ackordet exempelvis i form 

av borgen (jfr 22 ~ andra stycket 2. ackordslagen). Med hiinvisning till det 

anförda avstyrker tingsriitten det i motionen framlagda förslaget om en 

översyn av lönegarantilagen syftande till att denna skall giilla iiven vid 

ackord. 

l.ii11s.11.1·relse11 i Ö.\'f1'r1<ii1/1111ds lii11 erinrar om Lien mt~jlighet l ill antagan

de av ackord som föreligger enligt uppbörd slagen och framhaller alt om 

lönegarantin även skulle giilla vid ackord följden kan bli att länsstyrelsen 

fär pröva frågan om antagande av ackord även beträffanJc lönefordringar 

och dessutom med lönegarantimcdel betala de löncr som inte omfattas av 

ackorJsuppgörelsen. Om ett sådant förfarande kan vara till fördel för det 

allmänna synes mycket tveksamt. 

Enligt länsstyrelsen kan vissa betänkligheter anföras mot motionsfiirsla

get. eftersom det kan ge mindre nogräknade företag möjlighet alt utnyllja 

lönegarantin på ett oegentligt sätt. 

Länsstyrelsen framhåller att det iir viktigt för länets ut veckling att en 

hög sysselsättningsnivå behttlls iiven för framtiden. Linsstyrclsen tillstyr

ker därför att en utredning utförs för all klarlägga i vilken man en utvidg

ning av lönegarantin enligt motionen skullc ge biittre möjligheter för företa

gen att långsiktigt bestti. En förutsiittning för utreJningsarbetet mtiste dock 

vara att möjligheterna för de anställda, när ett företag har hetalnings

svi"\righcter. att fä ut sina lönefordringar inte far for<imras .. '\nledning 

finns diirför att se över förmänsrättslagen. De bet:inkligherer som länssty

relsen anfört talar enligt länsstyrelsens mening for att en e\·entucll utred

ning särskilt bör se till att regler skapas Sl)m kan förebygga missbruk. 
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/,ii11ss1yrd.1·c11 i Giitehorgs och Boh11s liin framhäller alt ett genomföran

de av motionärens förslag kommer att innebära att kostnauerna för den 

statliga lönegarantin ökar avsevärt. Linsstyrelsen anser det tvivelaktigt 

om nf1gon fördel vinnes genom en utvidgning. eftersom grundtanken med 

lagen nm statlig lönegaranti iir alt skydda arbetstagaren. Vidare framhftller 

länsstyrelsen att risken för missbruk av lönegarantin är uppenbar och alltid 

föreligger. niir frf1ga är om lagstiftning med social karaktär. Företagare kan 

frestas att utnyttja lagen om lönegaranti p<\ obehörigt sätt genom att instäl

la betalning m:h i stället uppta förhandling om a<.:kord. En utvidgning av 

liinegarantin att även omfatta a<.:kon.l kan kanske verka fördelaktig ur 

arbetsmarknadssynpunkt men [1 andra sidan kan det inte vara rätt alt 

lagstiftningsviigen främja att mindre nogräknade och svaga företag i vissa 

fall fortsätter driften. En översyn av lagen om lönegaranti bör emellertid 

ske men enbart med syfte alt förhindra missbruk av lagen. 

Uinsstyrelsen anser stdedes inte att skäl för utvidgning av den statliga 

lönegarantin föreligger. 

l\ro111~fi1gdc111y11dighetl'11 i S1od./10/111 har som eget yttrande fiberopal ett 

av kronofogden G. von Rosen avgivet yttrande. vari han framhftller att 

a<.:kord. o<.:h i allmänhet även underhandsa<.:kord. förutsätter att förmt1ns

berättigade lönefon.lringar blir till fullo betalda. Åtminstone för arbetstaga

rens vidkommande saknas Llärför anledning att utvidga lönegarantin i 

enlighet med vau som föreslagits i motionen. För arbetsgivare skulle ett 

genomförande av motionsförslagct innebära att Jet blir liittare att fa a<.:kord 

till stf1nd genom att lönefordringarna betalas av staten. Men förslaget synes 

enligt yttrandet o<.:ks<) medföra att man lagstiftningsvägen främjar rekon

struktion av företag. som inte ens förmtir att betala de anställdas löner. 

utan att nt1gra ekonomiska bedömningar av dessa företags livskraft behö

ver ske. Ett s:'1dan1 resultat. som Llessutom ökar risken för missbruk av 

lönegarantin och även för bristande skattebetalning. kan inte ligga i sam

htillets intresse. Pa grund av Jet anförda ifrt1gasiitts i yttranuet om det finns 

tillrii<.:kliga skäl för alt utvidga lönegarantin till att giilla iiven vid ackord. 

l\ro1u~fi1gde111y11dighc1cma i Norrkiiping och Li11kiipi11g anför i ett ge

mensamt yttrande att frtin kronofogdemyndigheternas verksamhet har 

iakttagits att lönegarantin kan utnyttjas för att snirka framför allt stiillning

en för borgenärer med t"örmi'lnsr~itt pf1 grunt.I av företagsinteckningar. Den 

nu gällande förmänsriittsordningen mellan löner. skatter n<.:h allmänna 

avgifter samt fordringar pit grund av företagsinte<.:kningar kan enligt myn

digheterna inbjuda till spekulationer. För den händelse lönegarantin jämviil 

skulle gälla vid a<.:kord finns det anledning förmoda att dörren skulle stf1 

öppen för varjehanda sunda och beklagligtvis mindre sunda spekulationer 

att tillgodogöra sig lönegarantins fördelar. Myndigheterna anser att det 

med säkerhet skulle visa sig att kostnaderna skulle bli betydande o<.:h kräva 

ytterligare höjning av lönegarantiavgiften. Det skulle för övrigt. framhi1lls 



LU 1978/79: 19 142 

det vidare, bli ytterst svårt att kontrollera all det verkligen blev seriösa 

företag med möjligheter att överleva som skulle komma i ätnjutande av 

garantin. På grund av det anförda har myndigheterna allvarliga hctänklig

heter mot en utvidgning av lönegarantin på det siitt som motionären före

slagit. 

Avslutningsvis uttalas att ekonomiskt svaga företag. vilka det är värt all 

satsa på, bör stödjas på annat sätt än genom att lönegarantin utvidgas. 

Kronofogdemyndigheterna föresrnr all motionen inte föranleder någon 

åtgärd. 

Krofl(~/i1gdc111y11dighete11 i Mowla uttalar att ackord utan tvekan skulle 

kunna hli ett för alla inblandade parter attraktivt alternativ till konkurs. om 

staten hade möjlighet att garantera de anställdas löner under viss tid. 

förslagsvis under sex manadcr före konkursdomarens beslut att inleda 

offentlig ackordsförhandling till dess konkursdomaren fastställer ackordet. 

Myndigheten tillägger att genom ändring i förmånsrättslagen 1976 har för 

övrigt det märkliga förhållandet inträtt att ell företag. som inställt sina 

hetalningar inför planerade ackordsförhandlingar. ändock fortsätter att 

betala ut löner trots alt skatterna har bättre förmansrätt än lönerna. Frågan 

är om inte företaget i händelse av konkurs gör sig skyldigt till mannaman 

mot borgenärer: en konsekvens som det naturligtvis inte kan ha varit 

lagstiftarens mening att framkalla. 

Myndigheten pekar pa de risker för missbruk som kan uppkomma om 

lönegarantin utvidgas. Vidare kan konkurrensförht\.llandena inom en och 

samma bransch pi'I orten snedvridas om en företagare lojalt följer lagstifta

rens intentioner. medan en annan spekulerar i lönegarantimöjlighelcrna 

och därigenom kanske konkurrerar ut den seriöse företagaren. 

Myndigheten anser att förslaget iir förenat med bade för- och nackdelar 

och ifrågasätter om utredning bör komma till ständ. Myndigheten vill dock 

inte motsätta sig en utredning och anför att den med fördel kan anförtros åt 

den sittande företagsobesltrndskommitten. 

Kro11<!fi1gde111y11dighete11 i .Malmö framhåller att ett företags fortsatta 

drift under offentligt ackord endast kan gynna oprioriterade fordrings

iigare. Visserligen kan ett gynnande av oprioriterade fordringsägarc under

lätta genomförandet av ett ackord. men om och i vilken omfattning ett 

gynnande kommer att ske kan inte avgöras på förhand utan först efter det 

all företaget drivits nägon tid. Enligt kronofogdemyndigheten måste gälde

nären erbjuda viss utdelning redan dä förhandlingar om offentligt ackord 

inleds. Lönegarantin skulle därför endast kunna vara till "nytta" om den 

kan utnylljas redan från det god man förordnas. Enligt kronofogdemyn

dighetens mening skulle dock ett sådant utnyttjande vara vanskligt med 

hänsyn till den osäkerhet som p:'.l detta tidiga stadium råder om möjligheten 

att genomföra ett ackord. 

Enligt kronofogdemyndighetens mening är det tveksamt om en utvidg-
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ning av lönegarantin till att gälla även vid offentliga ackord löser de 

problem som motionären avser. I varje fall torde en utvidgning av lönega

rantin framtvinga en ändring av ackordslagens bestämmelser i sådan rikt

ning att preciserat ackord kan bjudas redan i samband med gode mannens 

förordnande. 

Kronofogdemyndigheten vill inte ställa sig negativ till att frågan blir 

föremål för utredning. Att en sådan kan bli omfattande och beröra flera 

rättskomplex torde vara ofrånkomligt. 

Adw1katsam.fi111det instämmer i önskemålet att ackordslagen i större 

utsträckning än hittills kan tillämpas sti att rran borgenärernas och samhäl

lets synpunkt önskvärda rekonstruktioner kan genomföras utan konkurs. 

Ackordslagen har enligt samfundet knappast kommit till den användning 

man ursprungligen väntat sig. I exempelvis de södra delarna av landet 

torde lagen endast i ett fåtal fall ha kommit i praktisk tillämpning. En 

utvidgning av lönegarantilagens tillämpningsomr<'ide iiven till ackordslagen 

kan emellertid enligt samfundet knappast tjäna angivet syfte. om inte 

hetydande principiella ändringar genomförs i såväl lönegarantilagen som 

näraliggande lagstiftning. Samfundet påpekar att en till ackordsfall ut

sträckt lönegarantilag endast kommer att fungera som en tillfällig likvidi

tetsförstärkning under en utredningsperiod. Huruvida en tillfällig likvidi

tetsförstärkning under en betalningsinställelse är av någon större betydelse 

vid en avveckling anser sig samfundet f. Il. inte ha tillräckligt underlag för 

att kunna bedöma. Om en sådan förstärkning skulle vara betydelsefull 

torde enligt samfundet en ökad betalningsberedskap kunna ordnas enklare 

på annat sätt. 

Samfundet framhåller att förslaget torde stöta på svårigheter från ac

kordslagens utgångspunkter. De lönefordringar som normalt föreligger vid 

varje tidpunkt. då en rörelseidkare gör en avstämning under ett räken

skapsftr. består - utöver semesterersättning. som kan variera från tid till 

annan beroende på när under året avstämning görs. samt upplupna löner 

beroende på när under löneterminen avstämning görs - till största delen 

av latenta kostnader för uppsägningslöner. Dessa kostnader är inte skulder 

i den meningen att de kan omfattas av ackordsförfarandet. En teknisk 

lösning, som innebär att beräknade uppsägningslöner vid betalningsinstäl

lelsen skulle betraktas som skulder i ackordlagens mening och att staten 

skulle överta ansvaret för dem enligt lönegarantilagen och därefter medge 

ackord avseende beloppet, torde enligt samfundet erbjuda utomordentligt 

vanskliga tillämpningsproblem. Den balansmässiga ställningen för dagen 

för betalningsinställelsen, vilken skall utgöra grunden för ackordsförhand

lingarna, blir inte beroende av sedvanliga redovisningstekniska hedöm

ningar utan av åldersstrukturen på de anställda i företagen oberoende av 

eventuella personalinskränkningar efter ackordets genomförande. 

Samfundet pekar i sammanhanget pt1 en nackdel fiir ackordsförfarandet 
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som uppstått sedan lönefordringar i förm<~nsrättshänseendc placerats efter 

fordringar förenade med förmftnsrätt på grund av företagsinteckning. 

Nackdelen bestftr i att fordringsägare. som har företagsinteckningar som 

säkerhet för sina fordringar. i de fall fordringarna löper risk att bli nödli

dande hellre ser att företaget försätts i konkurs än att en utredning som 

siktar till ackord genomförs. Skälet till detta är att. om företaget misslyc

kas att genomföra ett a<:kord, en stor del av tillgångarna under utrednings

tidcn använts för att betala löner som vid en konkurs täcks av lönegaran

tin. Visserligen, anser samfundet. kan man utgå från att de aktuella löneut

betalningarna motsvaras av en värdehöjande produktion till kanske samma 

värde som utbetalade löner. men de företagsinteckningsborgenärer som 

har ett riskfyllt engagemang fär bättre utdelning i en konkurs. där konkurs

boet driver rörelse. Detta beror på att konkursboet betalar lönerna med 

lönegarantin utan att kostnaden för arbetskraften åte1i"örs. 

Hela det förädlingsvärde som den fortsatta rörelsen ger kommer stiledes 

att tillföras den förctagsintecknade egendomen. För fullständighetens skull 

pekar dock samfundet pE1 att denna fråga. som rätteligen hör ihop med 

konkurslagens regler om slutredovisning o<:h utdelning, inte prövats av 

domstol men att konsekvenserna i hittillsvarande praxis har varit de som 

ovan redovisats. Problemet har emellertid uppmärksammats av bl. a. riks

skattcvcrkct. Samfundet menar stilcdcs att. om neutralitet i förhållande till 

företagsintcckningsborgenärerna kunde uppnås mellan ackordsalternativet 

och konkursalternativet. frågan om lönegarantilagcns tillämpning vid ge

nomförande av ackord torde komma att sakna intresse. 

Mot bakgrund av det anförda tillstyrker samfundet motionens förslag om · 

utredning under framhållande av att utredningen bör inriktas på att finna 

en lämplig form av likviditetsförstärkning för företag som inställt betal

ningarna i avsikt att inleda en a<:konlsförhandling. 

SAF anför inledningsvis att det ur företagens synpunkt är väsentligt att 

nuvarande förmånsrättsordning mellan företagsintcckning och lönefordran 

inte ändras. Enligt SAr finns det fä om ens några skäl för att lönegarantin 

skall gälla vid ackord. SAF framhäller vidare att om lönegarantin skulle fi'I 

gälla även vid ackord innebär det i praktiken att gäldenären i sina ackords

förhandlingar med borgenären helt kan bortse frän lönefordringarna. Här

igenom uppstår en falsk bild av företagets ekonomiska status. som i sin 

förlängning kan leda till ytterligare omotiverade risktagningar av gälde

nären med ätföljande ""ackordsdiskussioner"" och vid ett eventuellt slutligt 

sammanbrott för företaget onödigt stora skadcverkningar. I sin yttersta 

konsekvens skulle löncgarantifonden under oöverskädlig tid fä betala löner 

t'lt de anställda utan att dessa löner ingår som en kostnad för företaget. 

Detta har mera karaktiir av allmän arbctsmarknadspolitik o<:h skulle kunna 

leda till missbruk. Lönegaranti vid ackord skulle enligt SAF allvarligt 

rubba konkurrensförhållandena mellan företagen. På lång sikt Ur det inte 
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heller lönsamt för samhället att förlustföretag fortsätter sin verksamhet 

och hindrar att resurserna överförs till mera framgångsrika företag. 

Avslutningsvis uttalar SAF att en utvidning av lönegarantilagens till

lämpningsomräde medför att lönegarantiavgiften m:iste höjas. SAF kan 

inte acceptera flera höjningar av lönegarantiavgiften. Skulle lönegarantiav

giften till följd av ett bifall till motionärens förslag höjas. bör övervägas om 

inte avgiften helt skall avskaffas m:h kostnaden i stället finansieras över 

budgeten som en del av arbetsmarknadspolitiken. 

LO avvisar förslaget om utvidgning av lönegarantilagens tillämpnings

omräde. LO pekar på bl. a. att en sådan utvidgning skulle medföra kon

trollsvärigheter och att företagen. särskilt i tider med dälig konjunktur. 

skulle lockas att använda den utvidgade lönegarantin. varigenom lönerna 

skulle kunna betalas med lönegarantimedel. Enligt LO skulk lönegarantin 

komma all utnyttjas under avsevärda tidsperioder. LO uttalar att om det 

skulle anses befogat att - i enlighet med motionärens primära syfte -

tltgärder vidtas till stöd för företag i kris man bör söka andra lösningar än 

en utvidgning av omrädet för lönegarantin. LO hänvisar till att arbete 

pt1går inom justitie- och arbetsmarknadsdepartementen. vilket syftar till att 

man skall komma till rätta med i.Jet genom motionen aktualiserade proble

met. 

TCO avstyrker bifall till motionen under hänvisning till pagaende arbete 

inom justitie- och arbetsmarknadsdepartementen. 

SACO/SR delar de synpunkter som framförs i motionen lich föreslår att 

en utredning tillsätts i syfte att komma till rätta med det problem som 

aktualiseras genom motionen. 

S1·e11ska ha11k,fi:ire11i11Nen tillstyrker motionsförslaget och hänvisar till 

vall Bankföreningen anfört i skrivelse till regeringen den 21 september 

1977. I skrivelsen anförs att de rättsrcgler. som aktualiseras när ett företag 

råkar i ekonomiska svarigheter. bör vara så konstruerade att konkurs 

stl vitt möjligt undviks. Konkurs är ofta det sämsta alternativet. eftersom 

konkurs ofta medför onödig värdeförstöring. Ett sätt all undvika konkurs 

är ackord enligt ackordslagen. Att lönegarantin inte gäller vid ackord utan 

endast vid konkurs omöjliggör emellertid ofta all t:tt företag rekonstrueras 

via ackord enligt ackordslagen. Konkurs blir i stället oundviklig. Rekon

struktioner skulle. framhålls vidare. främjas om Iönegarantin var effektiv 

även vid ackord. En sådan regel skulle svara mot önskemålet att rättsreg

lerna bör verka för all konkurs och därav följande värdeförstöring und

viks. 

I skrivelsen erinras om att staten. sedan utbetalning skett av lönegaranti. 

inträder i löntagarnas och pensionärernas förmånsrätt ehuru några sociala 

skäl för denna förmånsrätt inte längre finns. För de oprioriterade fordrings

ägarna innebär statens förmånsrätt att deras möjlighet att fä betalt i kon

IO RiksdaRefl 1978/79. 8 sam/. lVr 19 
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kursen begränsas. Detta får flera nackdelar. som företrädesvis drabbar 
leverantörer - bland dem många mindre företag. Leverantörerna saknar 

som regel säkerhet för sina fordringar. Den omständigheten alt förmansrät

ten för löncfördringar begränsar vad de oprioriterade fordringsägarna kan 

prträkna i betalning minskar helt naturligt möjligheten att fa dessa 

fordringsägares godkännande till ett ackord. Ackordserbjudanden till de 

oprioriterade fordringsägarna maste pä grund av statens förmansrätt i regel 

bli sämre än om denna förmånsrätt inte funnits. Utsikterna att uppnt1 

ackord och att undgå konkurs skulle sftledes. i mänga fall öka. l)m statens 

fordringsräll efter betalning under lönegarantin inte var förenad med för
månsrätt. 

I skrivelsen anförs vidare följande. 

För leverantörer - särskilt mindre företag - kan statens förmånsri-ill för 
vad som erlagts under löncgarantin till den grad reducera utdelningen i 
konkurs att ekonomiska svårigheter uppkommer för dessa företag. Gäller 
det ell stort fordringsbelopp och ett relativt litet företag kan en konkurs bli 
oundviklig. 

Det pä senare tid starkt ökade antalet konkurser har medfört all de 
angivna nackdelarna av gällande regler framträll med särskild skärpa. 
Detta är ett särskilt skäl för översyn av regel systemet. Ytterligare ett 
sådant skäl iir att de prioriterade lönefordringarna i konkurs numera är 
förhr1llandevis större än förr till följd av de relativt långa uppsägningstider 
som stipuleras i lagen om anställningsskydd. 

Om lönegarantin inte skall fä de angivna negativa bieffekterna. bör 
staten inte ha förmänsriill efter betalning under garantin. Lönegarantin bör 
vidare inte träda i funktion enbart vid konkurs. Garantin bör även bli 
effektiv pä ett tidigare stadium. Garantin bör träda i kraft även vid ansökan 
om förordnande av god man enligt ackordslagen. Bankföreningen hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen sådana lagändringar att nu angivna 
önskemål tillgodoses. 

Om statens förmånsrätt bortfaller. kan detta möjligen anses medföra en 
sådan ökning av statens risk pä grund av lönegarantireglerna att lönegaran
tiavgiften bör höjas. Bankföreningen anser inte all en höjning av avgiften 
bör ske. Goda skäl finns i stället att avskaffa denna avgift och i vart fall inte 
höja den. Särskilt efter de nu föreslagna ändringarna i lönegarantireglerna 
bör statens medverkan enligt dessa regler hedömas bl. a. såsom en insats 
inom ramen för sysselsättnings- lich arbetsmarknadspolitiken. Att såvitt 
möjligt undvika konkurser framträder särskilt i dagens läge sr1som ett 
direkt samhällsekonomiskt intresse. Att iiven sådana intressen bör beaktas 
när företag kommer pr1 obesttmd har kommit till direkt uttryck bl. a. i 
regeringens direktiv till företagsobeståndskommitten. Med denna sam
hällsekonomiska bakgrund vore det naturligt att låta kostnaderna för löne
garantin finansieras över budgeten. För detta talar även de skiil. som 
överhuvud kan i landets nuvarande ekonl1miska situation nberopas för en 
begränsning av arbctsgivareavgifterna. 

Enligt skrivelsen bör i ett längre perspektiv ~iven en annan fri1ga av stor 

betydelse vid företags obesttmd omprövas. nämligen statens förmånsrätt 

för skatter och avgifter. På kortare sikt är framför allt angeläget att 
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företagsobeståndskommitlens arbete resulterar i ändamt\lsenliga regler om 

statens medverkan till ackord på skatte- och avgiftsområdct. Även sådana 

regler bör kunna bidra till att företag på obestånd kan rekonstrneras via 

ackord och undgå konkurs. 

Fiire11i11ge11 .'freriges kro111~f(1gdar vitsordar att man många gånger funnit 

det besvärande, att lönegarantin inte kan tillämpas förrän ett företag för

satts i konkurs. Vissa uppgifter tyder på att en av ackordscentralerna 

konsekvent föranstaltar om konkurs i stället för ackord. detta i syfte att 

med lönegarantimedel kunna driva företag vidare och under konkursför

valtningen kunna företa en rekonstruktion. Föreningen anmärker att det 

också numera framstår som egendomligt att ett företag verkställer en 

effektiv betalningsinställelse för att inleda ackordsförhandlingar och ändå 

uppenbarligen måste fortsätta betala de anställdas löner i medvetenhet om 

att rätteligen de flesta skatter - som inte betalas under ackordshandlägg

ningen - har bättre förmånsrätt än lönefordringarna. Efter ändringen av 

förmånsrättslagen den I januari 1976 har många gånger åtminstone teore

tiskt diskuterats frågan om inte företaget gör sig skyldigt till mannamån 

mot borgenärer. 

Föreningen ställer sig i princip positiv till motionärens yrkande men 

framhåller att man bör anpassa en ändring så att inte olika företagare kan 

frestas att utnyttja garantin på ett obehörigt sätt genom att en eller flera 

gånger inställa betalningarna och uppta förhandlingar om ackord. För

eningen kan tänka sig en ändring, som innebär att rätten till lönegarantin 

inträder i och med konkursdomarens beslut om att inleda offentlig ack

ordsförhandling. Ett sådant beslut innesluter en viss förprövning och en 

stor sannolikhet att ackord kommer till ständ. Föreningen anser det troligt 

att en sådan regel skulle medverka till en snabbare handläggning av bl. a. 

houpptcckningsförfarandet och kontakterna med borgenärerna i det inle

dande skedet av ackordsförfarandet. Föreningens positiva inställning i 

denna fri:i.ga grundas på att kronofogdemyndigheterna med hänsyn till 

nutida förhållanden - inte endast rådande lågkonjunktur - driver en 

verksamhet utöver det fiskaliska intresset att driva in skatter. Kronofogde

myndigheterna mäste kunna få ta hänsyn till sysselsättningen och därmed 

fä göra en mera översiktlig samhällsekonomisk bedömning av vilket förfa

rande som är fördelaktigt för staten. Erfarenheten visar ofta att man även i 

samhällsekonomins intressen bör medverka just till att offentligt ackord 

kommer till stånd. Eftersom företag av den typ motionären åsyftar som 

regel har stora skatte- och avgiftsskulder, kan staten inte sällan ha det 

avgörande inflytandet vid omröstning om ackord. 

Enligt föreningen är det emellertid tydligt att lönegarantin måste tilläm

pas restriktivt i ackordsfallen. Man måste beakta bl. a. att andra företagare 

inom samma bransch kan bli utsatta för något som kan liknas vid illojal 

konkurrens och inställer betalningarna för ett ackordsförfarande, som kan 
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leda till samma fördel för dem. Det fordras därför ingående överväganden 

av hur långt garantin kan sträckas ut i samband med ackordsförfarande. 

Föreningen anser att utbetalningen av garantimedel i allt fall inte bör ske 

längre än till tidpunkten för konkursdomarens beslut om fastställande av 

ackord. Det bör också övervägas regler av innehåll att den dittillsvarande 

företagsledningen efter gode mannens bedömande bör kunna bytas ut. 

förstärkas eller föreläggas strikta förhällningsreglcr om företagets drift 

under ackordshandläggningen. Föreningen ifrågasätter om inte det svårbe

dömda problemkomplex motionären aktualiserat bör överlämnas till förc

tagsobeständskommittcn för utredning och förslag i saken. 

S1·erige.1· ackordscentral delar uppfattningen att den nuvarande utform

ningen av lagstiftningen påtagligt minskar benägenheten hos de borgenärer 

som har prioriterade fordringar pä ett företag att medverka till att företa

get. om det kommer pä obestånd. rekonstrueras genom ett ackordsförfar

ande. Alltför ofta ligger det enligt ackordscentralen i borgenärernas intres

se att företaget i stället försätts i konkurs. Lönegarantisystemet ökar 

nämligen i regel deras möjligheter att fä betalt för sina fordringar i en 

konkurs. 

Ackordscentralen framhåller att motionärens antagande att nuvarande 

olägenhet skulle undanröjas om lönegarantin gällde vid ackordsförfarande 

torde vara riktigt. dock endast under förutsättning att de lönefordringar 

som uppkommer under förfarandet inte blir prioriterade i vare sig ackordet 

eller en eventuell efterföljande konkurs. Såvitt ackordscentralen kan bedö

ma skulle syftet med motionen kunna uppnås också genom att lönegaranti
lagen ändras därhän att garantin förklaras skola gälla endast "icke produk

tiva löner" och pensioner till f. d. anställda, medan övriga till arbetstagar

na utgående ersättningar skulle bli en massafordran i konkursen. 
Enligt ackordscentralen bör frågorna närmare belysas innan statsmak

terna tar slutgiltig ståndpunkt till dem, och ackordscentralen tillstyrker 

därför bifall till motionen. 

Motionen 1977 /78: 1004 

Riksska1te1wkct (RSV) framhåller att det inte framkommit att ökningen 

av lönegarantiutbetalningar orsakats av stidant missbruk av lönegaranti

systemet som består i att företagare föranlett utbetalningar till inte berätti

gade arbetstagare eller med för höga belopp. Enligt RSV:s mening har 

oriktiga lönegarantiutbetalningar endast marginellt påverkat totalbeloppet 

för utbetalningarna. 

Att lönegarantiutbetalningarna de senaste åren ökat kraftigt har enligt 

RSV andra orsaker. I första hand beror ökningen ptl att andelen företags
konkurser ökat och att därmed ett större antal arbetstagare berörs. Detta 

belyses av följande uppgifter som RSV inhämtat frän de tre största länssty

relserna. 
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Utbetalda lönegarantibelopp 

Budgetår Stockholms län Göteborgs och 
Bohuslän 

1974/75 6196576 4 794081 
1975/76 14811395 8 185 504 
1976/77 20421909 10 399 236 

Antal arbetstagare som erhållit lönegarantimedel 

1974 1303 
1975 1320 
1~6 1~5 
1977 2 500 

591 
1009 
1293 

Malmöhus län 

1500000 
10 275 000 
21900000 

517 
514 

ca I 100 
ca 2000 

149 

En omständighet som också påverkat utbetalningarnas storlek är. fort

sätter RSV, att arbetstagarna tillförsäkrats längre uppsägningstider genom 

lagen om anställningsskydd. 

En annan omständighet av betydelse är att större belopp än tidigare kan 

utbetalas till varje arbetstagare på grund av att maximibeloppet för utbe

talning den I januari 1976 höjts från fem till tolv gånger gällande basbelopp. 

Vid lagens tillkomst utgjorde maximibeloppet tre gånger basbeloppet. 

RSV erinrar också om ändringarna i förmånsrättslagen varigenom före

tagsinteckningar och skatter fätt bättre förmånsrätt än lönefordringar. 

Ändringarna har lett till ökade anspråk på lönegarantimedel därför att de 

tillgångar i förvaltarkonkurser som tidigare kunnat utbetalas till lönebor

genärer ( 143 § konkurslagen) i stället måste förbehållas borgenärer med 

bättre förmånsrätt. 

RSV konstaterar sammanfattningsvis att ökningen av utbetalda lönega

rantimedel beror på ändringar i lagstiftningen samt den ekonomiska ut

vecklingen i samhället. 

Vad gäller motionärernas uppfattning att kronofogdemyndighets kon

troll i fattigkonkurser är ytlig anför RSV att föreskrifter utfärdats för 

kronofogdemyndighetens och länsstyrelsens handläggning av löne

garantiärenden och att arbetsbeskrivning utarbetats för kronofogdemyn

digheten om hur dessa ärenden lämpligen bör handläggas. Av föreskrifter

na och arbetsbeskrivningen framgår att nm det förekommer anledning 

misstänka att garantin missbrukas bör en grundligare utredning företas. 

rör att undersöka lönegarantiärendenas handläggning har RSV infordrat 

ett antal ärenden i vilka kronofogdemyndigheten företagit ingående utred

ningar. Resultatet av denna undersökning. framlagd i en promemoria 1976. 

visar att antalet missbruksfall är litet. I detta sammanhang understryker. 

RSV att lönegarantilagstiftningen är en social lagstiftning. Ärendena skall 

handläggas med skyndsamhet: Utbetalning av löner till arbetstagare. vars 

anspråk ofta framställs genom de fackliga organisationerna. far inte fördrö

jas av en myndighetsprlivning som arbetstagaren upplever som byråkra

tisk. Att mindre belopp någon gång kan komma att oriktigt utbetalas mftste 

enligt verkets mening accepteras med hänsyn till kravet på skyndsamhet. 
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Beträffande kontrollen av lönegarantianspråk i ordinära konkurser fram

håller RSV att om kronofogdemyndigheten får tillsynsuppgifter i sådana 

konkurser kommer det att åligga myndigheten att granska förvaltarens 

prövning av framsliillda lönekrav. Med hänsyn härtill ter det sig enligt RSV 

mindre rationellt och lämpligt att länsstyrelsens revisionsenhet tilldelas en 

särskild kontrollfunktion. Med kronofogdemyndigheten som tillsynsorgan 

kommer enligt RSV:s mening det eventuella missbruk som förekommer i 

samband med ordinära konkurser att minska. 

RSV instämmer i motionärernas önskemål om skärpt kontroll över hu

vud tagel av konkursföretags affärer och handlande före och efter konkurs. 

Som en åtgärd på området ser RSV den förväntade nya konkurslag

stiftningen med kvalificerade förvaltare alla konkurser och 

kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet. Också föreslagna ökade 

insatser mot den ekonomiska brottsligheten torde i hög grad riktas mot 
konkursföretagen. 

/ 

Lii11s.1·1yrelse11 i Slocklwlms liin har infordrat synpunkter från kronofog

demyndigheterna i Stockholm. Solna och Södertälje samt från Stig Rind

borgs advokatbyrå och Adolf Öhmans advokatbyrå. 

Kronofogdemyndigheten i Stockholm har upplyst att missbruk av löne

garantin förekommer i viss omfattning. Den prövning som skall ske blir i 

allmänhet noggrann. eftersom arbetstagarens och arbetsgivarens uppgifter 

ofta inte är samstämmiga. Kronofogdemyndigheten får inhämta komplette

rande upplysningar genom kontroll av bokföring. anställningsavtal och 

kollektivavtal i den man dessa är tillgängliga samt även införskaffa upp
gifter från försäkringskassa. lokal skattemyndighet, länsstyrelse m. m. Det 

torde emellertid vara ofrtmkomligt att missbruk inte alltid upptäcks. I detta 

sammanhang framhåller kronofogdemyndigheten att missbruk inte endast 

förekommer av mindre nogräknade företagare utan att det även finns 

mindre nogräknade arbetstagare som försökt att fä ut högre lönefordringar 

än vad de är berättigade till. 

Kronofogdemyndigheten i Solna har upplyst om att den har förhållande

vis liten erfarenhet av lönegarantiärenden och att inget uppenbart försök 

till missbruk hittills har kunnat uppdagas. 
Även kronofogdemyndigheten i Södertälje har förklarat sig ha jämförel

sevis liten erfarenhet av lönegarantiärenden. Kronofogdemyndigheten de

lar motionärernas uppfattning att kontrollen av konkursföretagen bör skär

pas. Framför allt gäller detta fattigkonkurserna. En skärpt kontroll bör 

dock inte ensidigt inriktas på att förhindra missbruk av löncgarantin. Även 

frågor om eventuella gäldenärsbrott, skattebedrägerier. åtcrvinningstran

saktioner och liknande bör utredas grundligare än vad som för närvarande 

sker i fattigkonkurser. 

De häda advokatbyråerna har uualat att ökningen av lönegarantiutbctal

ningarna i huvudsak har sin förklaring i lagstiftningsåtgärder, bl. a. änd

ringarna i förmånsrättsordningen och lagen om anställningsskydd. samt att 
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eventuellt missbruk av lönegarantisystemet endast har marginell betydel

se. Från Adolf Öhmans advokatbyra har vidare framhållits att missbruk 

naturligtvis förekommer i viss utsträckning. Missbruket torde framför allt 

ske vid avräkning av uppsägningslöner, men detta var ett problem långt 

före lönegarantilagens 1illkomst. 

Samma advokatbyrå har också anfört att påstående! om alt en konkurs

förvaltare knappast har anledning att granska kllnkursföretagels affärer i 

annan utsträckning än vad som gäller vid konkurstillfälle! är felaktigt. 

Erfarna konkursförvaltare torde alltid lägga ner ston arbete pf1 just gransk

ningen av bevakningar och särskilt lönebevakningar och del iir ju bcvak

ningsprocessen som är avgörande för lönegarantiulbctalningarna vid 1ill

g;'111gskonkurser. Om det är nf1gon utanför företaget som har möjlighet alt 

bedöma lönebevakningarna torde detta just vara konkursförvaliaren som 

lever i ganska intensiv kontakt med den konkursdrabbade verksamheten i 

konkursens inledningsskede. En granskningsenhet pi\ länsstyrelsen kan 

enligt advokatbyrf111 aldrig hinna få den de1aljkänncdom som behövs innan 

utbetalningarna görs. Bortsett frt111 tidsperspektivet saknas det anledning 

förmoda att lähsstyrelsernas revisionsenheter skulle vara lämpligare kon

trollorgan än kronofogdemyndigheterna. Revisionsenheterna är i första 

hand inriktade pi'! skattegranskning och besitter ekonomisk expertis, men 

bedömningen av anställningsförhnllanden kräver i första hand en juridisk 

granskning. 

Länsstyrelsen anser mot bakgrund av de lämnade uppgifterna det inte 

uteslutet att visst missbruk kan förekomma i fattigkonkurser. I fråga om 

tillgt111gskonkurser synes däremot så vara fallet endast i ringa grad. 

Enligt länsstyrelsen infordras regelmässigt försäkringar om arbetstaga

res inkomstförhållanden innan uppsägningslön utbetalas. Länsstyrelsen 

har härvidlag fätt uppfattningen alt arbelstagarna inte uppsåtligen lämnar 

felaktiga uppgifter i syfle att missbruka lönegarantin. 

Kr11111fogde111y11dighete11 i Giitchorg uttalar att framställda kineyrkan

den prövas noggrant. Motionärernas antagande att prövningen hos krono

fogdemyndigheterna är ytlig framstår därför som myckel överraskande. 

Kronofogdemyndighelen har frän vissa ht11l, bl. a. frt111 vissa fackliga orga

nisalioner, snarare hört synpunkter att prövningen av lönekraven i fattig

konkurserna kan bli alltför noggrann och "petig". 

Kronofogdemyndigheten hänvisar 1ill att de av RSV för kronofogdemyn

digheterna meddelade anvisningarna vad gäller handläggningen av dessa 

typer av ärenden inte ger mQjlighet för myndigheterna att vidtaga en 

summarisk prövning annat än i uppenbara fall. Särskilt vid fall av befarat 

missbruk är utredningen mycket omfattande. 

Enligt kronofogdemyndigheten bör i första hand den myndighet som för 

närvarande handlägger löncgarantiärenden tilldelas resurser för noggran

nare kontroll och prövning, om detta anses pi'lkallal. Det synes föga ända-



LU 1978/79: 19 152 

mi'llsenligt att i konkurserna engagera ett organ som i dag inte har berö

ringspunkter med konkursutredningarna. Ett generellt engagemang i kon

kursförvaltningen från länsstyrelsens sida torde ocksf1 komma i konflikt 

med konkurslagens bestämmelser om förvaltningens bedrivande. Om revi

sionsenheterna skulle göra en uppföljning av konkurserna på sätt motionä

rerna föreslår. kan man enligt kronofogdemyndigheten anta att effekten 

ändå inte blir den önskade. Revisionsenheternas utredningar. som i och för 

sig belyser gäldenärens ekonomiska förhållanden (främst ur skattesyn

punkt) berör erfarenhetsmässigt inte sådana förhållanden som är av intres

se för att klarlägga missbruksfall i lönegarantiärcndcn. 

Om revisionsåtgärd erfordras i visst fall. bör. framhålls vidare. sådan 

ttlgärd initieras frtm kronofogdemyndigheten. Gode män och förvaltare i 

konkurserna uppfattar i dag kronofogdemyndigheten som den myndighet 

som har att tillvarata statens intressen i konkurssammanhang och vänder 

sig också vanligtvis till kronofogdemyndigheten. när de finner anledning 

att påtala förhållanden. som bör närmare granskas av det allmänna. 

Kronofogdemyndigheten hänvisar till att enligt den nya organisation 

som skall gälla för landets tre största kronofogdemyndigheter dessa skall 

tillföras arbetskraft med företagsekonomisk utbildning. Resursförstärk

ningen är ägnad att underlätta bl. a. utredningarna i lönegarantiärendena. 

Avslutningsvis framhåller kronofogdemyndigheten att motionen berör 

hela det viktiga problemet med organiserad brottslighet i anslutning till 

konkurser. Detta problem bör även fortsättningsvis ägnas mycket stor 

uppmärksamhet. Kronofogdemyndigheten anser att frågan bör överlämnas 

till de organ som för närvarande arbetar med revideringen av konkurslag

stiftningen och den brottslighet som sammanhänger med konkurserna. 

Acfrokatsa111f1111det anför att ökningen av utbetalningar från lönegaranti

fonden mellan budgetåren 1974/75 och 1975/76 torde förklaras av att lagen 

om anställningsskydd först vid den senare tidpunkten kommit att rn full 

effekt. Senare ökningar torde förklaras av dels den li\gkonjunktur som 

näringslivet befunnit sig i under senare år. i följd varav flera konkurser 

inträffat. dels - och detta torde var huvudorsaken - av det förhållandet 

att förmånsriittslagens regler ändrats så att st1väl företagsintcckningar som 

skattefordringar fått bättre prioritet än löncfordringar. I samband därmed 

ändrades också lönegarantilagen sf1 att maximibeloppet höjdes väsentligt 

till nu gällande tak betydligt över 100000 kr. per enskild arbetstagare. 

Samfundet bedömer det därför som osannolikt att ökningen av utbetalning

ar ens till miitbar del skulle kunna bero på missbruk av löncgarantilagen. 

Enligt samfundet förekommer missbruk naturligtvis i viss 111striickning 

och detta torde framför allt ske vid avräkning av uppsiigningslöner. Denna 

situation var emellertid ett problem långt före lönegarantilagens tillkomst. 

Beträffande det sist sagda påpekar samfundet att den tidigare giillande 

lagen om anställningsskydd för vissa äldre arbetstagare hade en avriik-
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ningsregcl som även gällde eget arbete. Numera kan anställda under upp

sägningstiden arbeta som konsulter eller fria företagare i övrigt utan att 

inkomsterna härav under uppsägningstiden skall avräknas. Samfundet an

ser därför att det bör övervägas om inte nyssnämnda avräkningsregel bör 

återinföras. 

Samfundet vänder sig mot påståendet att en konkursförvaltare knappast 

har anledning att granska konkursföretagets affärer i annan utsträckning än 

vad som gäller vid konkurstillfället. Erfarna konkursförvaltare torde alltid 

lägga ned stort arbete på just granskningen av bevakningar och särskilt 

lönebevakning~r. och det är bevakningsprocessen som är avgörande för 

lönegarantiutbetalningarna vid tillgängskonkurser. Om det är någon utan

för företaget som har möjlighet att bedöma lönebcvakningarna torde, fort

sätter samfundet. denne just vara konkursförvaltaren. som lever i nära 

kontakt med den konkursdrabbade verksamheten i konkursens inlednings

skede. En granskningsenhet på länsstyrelsen kan enligt samfundet aldrig 

hinna fä den detaljkännedom som behövs innan utbetalningarna görs. 

Bortsett frän tidsperspektivet saknas det anledning förmoda att länsstyrel

sernas revisionsenheter skulle var lämpligare kontrollorgan än kronofog

demyndigheterna. Revisionsenheterna är i första hand inriktade på skatte

granskning och besitter ekonomisk expertis, men bedömningen av anställ
ningsförhållanden kräver i första hand en juridisk granskning. 

Samfundet anser sammanfattningsvis att motionen i huvudsak bygger pä 

felaktiga förutsättningar och antaganden samt att skäl saknas att genomfö

ra någon ändring i lönegarantilagen i här aktuellt hänseende. Samfundet 

framhåller emellertid avslutningsvis att såväl konkursförvaltare som läns

styrelser borde rn större möjlighet att undersöka vilka möjligheter lönebe

vakande haft att utfä lön eller annan ersättning frän annat häll. 

S1·erige.1· ha1111·erks- och i11d11striorga11isatio11 CSHIO) framhåller att ök
ningen av lönegarantiutbctalningarna i allt väsentligt har andra orsaker än 

missbruk som kan antas ha föranlett endast en liten del av utbetalningarna 

frän löncgarantifonden. SH 10 anser att man trots missbrukets ringa om
fattning inte skall bortse frän dess negativa konsekvenser. SHIO hänvisar 

till att organisationen i remissyttrande över statens industriverks utredning 

"Etableringar och konkurser inom byggnadsindustrin" CSIND 1976: 2) 

respektive yttrande över departementspromemorian "Ansvar för skatt vid 

entreprenad m. m." (Ds Fi 1976: 4) framhållit att problemen för samhället 

giiller s. k. skuttar (tillfälliga företag med inga eller möjligen ett fåtal an

ställda) och fritidsföretagare (arbetstagare som under sin fritid utför upp

drag som egna företagare). Dessa företag betalar ofta varken skatt eller 

sociala avgifter i full utsträckning, och de konkurrerar pä detta sätt .. på ett 

illojalt sätt med de seriösa företagen. Missbruket av lönegarantin vid 

konkurs gäller säkerligen samma typer av illojala "företag". De negativa 

konsekvenserna torde dock var betydligt mindre än vid skattefusk. I 
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yttrande över "'Etableringar och konkurser inom byggnadsindustrin" har 

SHIO framlagt förslag om hur man på ett effektivare sätt skall kunna 

komma ät dessa illojala "företag". De föreslagna åtgärderna skulle enligt 

organisationen också ha effekt på missbruk av lönegarantin. 

Organisationen hemställer alt förslaget i motionen om kontrollåtgärder 
avvisas. 

LO framhåller att organisationen vid ett flertal tillfällen. senast i yttrande 

över konkurslagskommittens betänkande "Konkursförvaltning··, starkt 

understrukit vikten av att samhället bereds möjlighet till insyn i och kon

troll över konkursförvaltningen. Enligt LO:s mening måste resurser ställas 

till förfogande för utbildning av handläggare på polis-, åklagar- och krono

fogdemyndigheterna. Resurser måste även skapas för att ge polis- och 

äklagarmyndigheter ökade möjligheter att angripa olika former av ekono

misk brottslighet, exempelvis manipulationer med löncgarantisystemet. 

LO delar motionärernas uppfattning angående vikten av kontroll över 

konkursförfarandet inklusive hanteringen enligt lönegarantilagen. 

LO pekar på de reformer som föreslagits i det ovan nämnda betänkandet 

"Konkursförvaltning". Utökas kronofogdemyndighetens möjligheter till 

insyn och kontroll förefaller del LO inte vara nödvändigt alt en parallell 

kontrollorganisation knuten till länsstyrelserna byggs upp. LO föreslår 

därför att de i motionen framförda kraven inte nu skall leda till lagstiftning 

utan att synpunkterna i stället beaktas i det fortsatta departementsarbetet 

rörande konkursfi)rvaltning i stort. 

1CO instämmer i m?tionäremas krav på ökad kontroll av _efterlevnaden 

av lönegarantilagen. Om konkurslagskommittens förslag genomförs är det 

dock enligt TCO:s mening inte nödvändigt att överföra kontrollen till 

länsstyrelserna. TCO föreslär därför att de· synpunkter som tas upp i 

motionen f. n. ej föranleder några åtgärder från riksdagens sida utan beak

tas i det fortsatta arbetet med konkurslagskommittens betänkande. 

SACO/SR delar de synpunkter som framförs i motionen och föreslår att 

de problem som aktualiseras i motionen utreds. 

Föreningen S1·crige.1· kronoj(Jgdar framhåller att de avsevärda ökning

arna av utbetalningar från lönegarantifonden väsentligen kan ha orsakats 

av den under senare år tillkomna arbetstagarvänliga lagstiftningen, t. ex. 

lagen om anställningsskydd. Föreningen pekar också på att de flesta skat

ter och avgifter fär utdelning före lönefordran samt att lönegarantin utökats 

till att omfatta inte mindre än tolv basbelopp. 

De av motionärerna åberopade sifforna rörande lönegarantiulbetalning

ar kan enligt föreningen inte läggas till grund för en uppfaltning om storle

ken av det missbruk. som dock förekommer. Man har hittills ansett att 

missbruket av den statliga lönegarantin är totalt sett av ringa omfattning. 

Detta hindrar inte att kronofogdemyndigheternas iakttagelser om vissa 
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typsituationer av missbruk bör medföra vissa lagändringar i syfte att stävja 

möjligheterna att missbruka garantin. 

Vad först gäller kontrollmöjligheterna anser föreningen att det kan ifrå
gasättas om inte kronofogdemyndigheten bör fä pröva bctalningsrätten 

enligt garantin även i ordinära konkurser. Det har inte sällan iakttagits att 

man försumma~ alt i ordinär konkurs framställa anm~irkning mot lönebe

vakningar, som gjorts av företagslcdande personer eller eljest av personer. 

om vilka man haft anledning misstänka att de inte uppfyllt kriterierna för 

arbetstagarbegreppet. En sttdan ändring av gällande ordning skulle enligt 

föreningen var särskilt rationell om kronofogdemyndigheten fär överta 

konkurstillsynen. I sammanhanget anmärker föreningen att kronofogde

myndigheten i regel under indrivningsarbetct mot konkursgäldenären re

dan förvärvat sådan kännedom om gäldenärens förhållanden att myndighe

ten har fasta hållpunkter för bedömningen av bl. a. frågan om utbetalning 

av lönegarantipengar. Motionärernas förslag att lägga kontrollfunktioner 

på länsstyrelsernas revisionsenheter är enligt föreningen helt verklighets

främmande. Revisionsenheterna. som redan i dag har otillräckliga re

surser, har att tillämpa skatterättsliga och i övrigt helt andra lagregler än 

dem som berör tillämpningen av lönegarantilagen. Länsstyrelsernas perso

nal torde helt enkelt sakna anledning att slitta sig in i den arbetsrättsliga 

och konkursrättsliga lagstiftning som är aktuell vid bedömning av lönega

rantifrttgor. 

Enligt föreningen har man iakttagit vissa typfall av missbruk. Förening

en kan som ett typfall utöver det av motionärerna anförda anmärka att 

innehavare av flera aktiebolag av den s. k. fftmansbolagstypen kan driva 

verksamhet på lönegarantins bekostnad. Företrädarna i bolag är numera 

medvetna om att de i händelse bolaget inte betalar A-skatt eller mervärde

skatt kan äläggas personlig betalningsskyldighet enligt 77 a § uppbördsla
gen eller 48 a s mcrvärdeskattelagcn. Det är därför fördelaktigt att bolaget 

betalar dessa skatter men underlåter att under en längre tid betala de 
anställdas löner. eventuellt i samråd med samtliga eller vissa arbelstagare. 

De anställda kan under tiden få behövliga medel t. ex. genom '"län'" från 

arbetsgivaren. Man kan sedan låta bolaget gå i konkurs och omedelbart 

fortsätta samma verksamhet med samma anställda i ett nytt aktiebolag 

med liknande firma. Arbetstagarna får genom lönegarantin ut sina lönc

fordringar. som enligt förmånliga avtal med arbetsgivaren kan uppgå till 

höga belopp. Arbetsgivaren kan göra sig en obehörig vinst med i stort sett 

motsvarande belopp. Föreningen föreslår ell stadgande i löncgarantilagen 

att garantin gäller endast för den som typiskt sett intar stlillning av arbets

tagare enligt gällande arbetsrättsliga värderingar. 
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Bilaga 3 

Av utskottet framlagda förslag till ändring i regeringens lagförslag 

Förslaget till 
Lag om ändring i konkurslagen 

Regeringens fiirslag Utskottets .fi"irslag 

55* 
Förvaltaren skall sä snart ske kan upprätta skriftlig berlittelse om boets 

tillsti\nd. så ock om orsakerna till gäldeniirens obesH\nd, så vitt de kunnat 
utrönas. I berättelsen skall upptagas en översikt över tillgångar och gäld av 
olika slag ävensom särskilt anmärkas. huruvida förhållande har förekom
mit som kan föranleda i\tervinning till konkursboet och huruvida skälig 
anledning förefinnes till antagande, att gäldenären gjort sig skyldig till 
gäldenärsbrott. Förefinnes anledning till antagande, som nyss sagts, skall 
grunden därför angivas. Om gäldenären är eller under det senaste i\ret före 
konkursansökningen varit bokföringsskyldig, varde i berättelsen tillika 
anmärkt, vilket bokföringssystem han har tillämpat och hur bokförings
skyldigheten har fullgjorts; och skall i sädant fall vid berlittelsen fogas den 
av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen. 

Avskrift av berättelsen med den balansräkning, som må vara därvid 
fogad, skall av förvaltaren utan dröjsmål tillställas konkursdomaren och 
tillsynsmyndigheten samt varje borgenär. som det begär. 

Om förvaltaren finner att gälde
nären kan misstänkas för gälde
närsbrott, skall han omedelbart un
derrätta allmän åklagare därom och 
därvid angiva grunden för misstan
ken. 

Om förvaltaren finner att gälde
nären kan misstänkas för gälde
närsbrott. skall han omedelbart un
derrätta allmän åklagare därom och 
därvid angiva grunden för misstan
ken. Detsamma giiller om giilde
niiren har dril'it 11äring.1·1·erk.wmhet 
och det under konk11rsjl)r\'a/tningen 
kommer fram att giildeniiren kan 
misstänkas jl')r annat hrott al' ej 
ringa heskaffenlzet, som har sam
band med 1·erksamheten. 

185 b * 
I fråga om förvaltarens allmänna åligganden äga 51, 51aoch52 **· 53 * 

första stycket, 57 *· 58 *första och andra styckena samt 60 *andra stycket 
motsvarande tillämpning. Vidare äger 54 § motsvarande tillämpning. 

Förvaltaren skall lämna konkursdomaren och tillsynsmyndigheten 
skriftlig uppgift om orsakerna till gäldenärens obestånd. såvitt de kunnat 
utrönas. Samtidigt skall anmärkas, om det har förekommit förhällande som 
kan föranleda ätervinning till konkursboet och om det finns skälig anled
ning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till gäldenärsbrott. Finns anled
ning till sådant antagande, skall grunden därför angivas. Om gäldenären är 
eller under det senaste året före konkursansökningen varit bokföringsskyl
dig, skall vidare anmärkas, vilket bokföringssystem han har tillämpat och 
hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts. I sädant fall skall samtidigt den 
av giildenären senast uppgjorda balansräkningen ingivas. 
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Regeringens fiirslag Utskottets förslag 

Så snart kunskap har vunnits om löne- eller pensionsskuld skall förval
taren anmäla sådan skuld till kronofogdemyndigheten i den ort där gälde
nären bör svara i tvistemål som angå gäld i allmänhet. Finns ej löne- eller 
pensionsskuld, skall förvaltaren anmärka detta i bouppteckningen. 

Bouppteckningen skall jämte uppgifter enligt andra stycket tillställas 
konkursdomaren och tillsynsmyndigheten snarast och senast en månad 
från konkursbeslutet. När särskilda omständigheter föreligga, får konkurs
domaren bevilja uppskov. 

Om förvaltaren finner att gälde
nären kan misstänkas för att ha 
gjort sig skyldig till gäldenärsbrott. 
skall han omedelbart underrätta all
män åklagare därom och därvid an
giva grunden för misstanken. 

Om förvaltaren finner att gälde
nären kan misstänkas för att ha 
gjort sig skyldig till gäldenärsbrott, 
skall han omedelbart underrätta all-
män åklagare därom och därvid an
giva grunden för misstanken. Det
samma giiller om gäldenären har 
dril'it närinusverksamhet och det 
under konkur.1förl'llltninuen kom
mer .fi"am att giildenären kan miss
tänkas för annat brott m• ej ringa 
heskt{f.fenhet, som har samband 
med 1·erksamheten. 
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