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med förslag till ändring i konkurslagen (1921:225), m.m.; 

beslutad den 8 februari 1979. 

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 

SVEN ROMANUS 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås genomgripande ändringar av bestämmelserna 

om konkursförvaltning och tillsyn över konkursförvaltning. Även i 

reglerna om konkursgäldenärens rörelsefrihet m.m. föreslås ändringar. 

Reformen är ett led i den fortgående revisionen av konkurslagstiftningen. 

I fråga om ordinär konkurs är syftet med förslaget att åstadkomma en 

ordning för förvaltning och tillsyn som är effektivare och samtidigt bättre 

anpassad till nutida samhällsförhållanden än gällande ordning. Förvalt

ningen skall handhas av specialister, i första hand advokater. Förvaltaren 

får en i huvudsak självständig ställning i förhållande till tillsynsorgan och 
borgenärskollektiv. Han skall dock i viktigare förvaltningsfrägor samråda 
med särskilt berörda borgenärer. I större och mera komplicerade 
konkurser skall förvaltaren kunna få hjälp av en rådgivare som utses av 
konkursdomaren. 

Rättens ombudsman skall inte finnas kvar i ordinär konkurs. Tillsynen 

skall i stället åvila kronofogdemyndighet. Avsikten är att i princip en 

kronofogdemyndighet i varje län skall utses att fungera som tillsyns

myndighet i konkurs. Tillsynsmyndigheten skall övervaka att förvalt

ningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och därvid bl.a. se till att avveck

lingen inte fördröjs i onödan. 

Konkursdomaren skall inte ha någon tillsyn över förvaltarens verksam

het. Däremot fär han till uppgift att svara för förlikningsverksamhcten i 

ordinär konkurs. Han skall bl.a. vara ordförande vid förlikningssamman

träde. När tvistefrågorna är komplicerade skall konkursdomaren kunna 

uppdra åt lämplig person att biträda i förlikningsarbetet. 

I propositionen föreslås vidare att det nuvarande systemet med s.k. 
I Riksdagen /978/79. I sam/. Nr 105. 
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fattigkonkurs ersätts av en ny ordning för handläggning av mi11dre 

ko11k11rs. Denna handfaggningsform skall dessutom tillämpas i åtskilliga 

fall som nu följer reglerna om ordinär konkurs. Förslaget syftar främst till 

att komma till rätta med de brister som är förenade med nuvarande fattig

konkurser och att åstadkomma en effektivare konkursförvaltning. 
En viktig nyhet är att förvaltare skall förordnas i alla mindre konkurser. 

Förvaltaren skall i prim:ip ha samma kvalifikationer som förvaltare i 

ordinär konkurs. Detta innebär att advokater i allmänhet kommer i fråga 

för förvaltaruppdragcn även i de mindre konkurserna. Förvaltaren skall 

utreda orsakerna till obeståndet samt undersöka om det finns återvinnings
möjligheter och om gäldenären kan misstänkas för gäldenärsbrott. Till för

valtarens uppgifter hör också alt utreda vilka fordringar som kan göras 

gällande i konkursen. 

Om det inte finns tillgångar i boet som täcker konkurskostnaderna och 

boets andra skulder, skall konkursen avskrivas i anslutning till att gälde

nären beedigar bouppteckningen. 

Finns det egendom i boet, skall förvaltaren sälja den och upprätta ett 

utdelningsförslag. Borgenärerna behöver inte bevaka sina fordringar. 

Utdelningsförslaget prövas av konkursdomaren efter ett kungörelseför

farande. 
Tillsynen över förvaltningen i mindre konkurs skall liksom i ordinär 

konkurs utövas av kronofogdemyndighet i egenskap av tillsynsmyndighet. 

Om den mindre konkursen uppstått på ansökan av annan borgenär än 

staten och kostnaderna inte kan tas ut ur boet, skall borgenären svara för 

dessa intill ett belopp motsvarande en tiondel av basbeloppet. Staten skall 
stå för de kostnader som inte kan betalas av boet eller ansvarig borgenär. 

Skärpningar föreslås bestämmelserna om ko11kursgälde11ärs 

riirelsefri/iet och om fl•ångsmedel mot denne. Möjligheterna att hämta 

eller häkta honom utvidgas. Gäldenären skall vidare kunna åläggas att 

lämna ifrån sig sitt pass. Enligt förslaget skall ingripande i form av rese

förbud och ytterst häktning kunna ske mot gäldenär redan innan konkurs
ansökan har prövats. Om gäldenären är juridisk person. skall även förut

varande ställföreträdare i vissa fall vara underkastad de inskränkningar i 

rörelsefriheten som gäller för gäldenären. Genom förslaget öppnas också 

möjlighet för borgenär att innan konkursansökan har prövats fä kvarstad 

eller skingringsförbud beträffande gäldenärens egendom. 

Reformen föreslås träda i kraft den I januari 1980. 
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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. 146, 148, 149. 152. 185-191, 200. 202, 203, 206. 
209-211och219 **samt rubrikerna till 3. 4 och 9 kap. skall ha nedan an
givna lydelse, 

dels att i Jagen skall införas tjugotre nya paragrafer, 14 a-14 c, 18 a, 
25 a, 50 a, 51 a. 88 a, 95 a, 159, 185 a-185 h, 193, 208, 210 a, 210 b och 
211 a §§.av nedan angivna lydelse. 

N111·11ra11de lydelse Fiireslagen lydelse 

13 §2 

Upptages borgenärs konkursansökan, skall konkursdomaren genast 
förelägga gäldenären att inkomma med förklaring inom viss tid. högst en 
vecka. från det han fått del av ansökningshandlingarna. Om det behövs för 
att gäldenären skall fä skäligt rådrum. kan dock tiden utsträckas till högst 
en månad. 

Är anled11i11g därtill . .får ji"ireliig
gande enligt .fiirslll stycket äre11 i11-
11elullla att gälde11iire11 . .f("ir det j{i// 
att han medger a11sclk11i11ge11, skall 
inkomma med 11pp/ys11i11gar som 
äro ai· betydelse fiir frclga11 i l'i/ken 
form konkursen skall lwnd/äggas. 

Ansökningshandlingarna och föreläggandet skola delges gäldenären. 
Delgivning enligt 12 § delgivningslagen ( 1970: 428) får ske endast om an
ledning förekommer att gäldenären avvikit eller eljest håller sig undan. 
Delgivning enligt 15 §första stycket delgivningslagen får ske även när gäl
denären vistas på känd ort utom riket, om delgivning eljest ej kan ske här i 
riket och konkursdomaren med hänsyn till omständigheterna finner det 
icke skäligen böra krävas att delgivningen verk ställes utom riket. 

Om delgivning sker enligt 15 § delgivningslagen. skall konkursdomaren 
tillse, att gäldenärens egendom sättes under säker vård. Kostnaden därför 
skall betalas av borgenären. 

1 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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N11rnrn11de lydelse 
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Fiir<'slage11 lydels<' 

/../ (/ ~ 

Fiireligga s<111110/i/..a .1/..iil Ji'ir hi
.foll 1ill konk11rsw1siik<111 oc/1 kan det 
s/..iilige11 bt:fiira.1 att gii/deniiren 11n
dl111drager egendom, ji/r /..on/..urs
domllren eller rä1te11, om särskild 
anledning jiire/..ommer. .fi'irord1w 
0111 harsiad eller s/..ingringsji'irhud . 
på gi.ildentlre11.1· egendom i mTaktan 
pil priii-ning lll' llnsiikningen. Där
l'id skall \'lid som enligt 15 kap. riit
tegångshlllken giiller om harstad 
och skingring.1j('irhud äga mo1S1·a
ra11de tillämpning, om ej annat fM
jer m· denna lag. Konkursdomaren 
eller rätten får medgil"U undantag 
från bcri/jud säkerhetsåtgiird. 

14 b * 
Fiire/if.:gll sannolika skäl fiir hi

ji1ll till /..onkursansiikan och kan det 
skäligen hefara.1 alt gäldenären xe-
110111 all hegil'll sig från riket un
dandrager sig skyldight't eller iiver
triider fiirhud som enligt denna lag 
gäller i konkurs, får konkursdoma
ren eller riilten, om särskild anled
ning förekommer, ./Drbj11da gälde
nären att i U1Takta11 på priin1ing lll' 
ansökningen begil"U six från riket. 
Meddelas sådam reseförbud, får i 
samhand därmed eller senllre giil
deniiren åliiggas att liimna ifrån sig 
sitt f'llS.I' till kron1!fi>1-:demyndigliet 
som konkursdomaren eller rätten 
hestämmer. Är resefDrbud 11ppen
hart otillriickligt . .fi/r gäldenären 
häktas. 

Om gäldenären är juridisk per
son, äger fiirstll stycket tillämpning 
1/1•en på styrelseledamot, l'erkstiil
lande direktör och lihidator som 
a1·gått eller entledigat.i· senare iin 
ett år fiire dagen då konkursansö
kan kom in till konkursdomaren. 

Beträjj{mde sä/..erhetsåtgärd som 
m·ses i denna paragraf äga he
stiimmelsema om resefiirbud i 15 
/..ap. rättegångsbalken motsvaran
de tilliimpning, om ej annat fii/jer 
<Il" denna lag. Säkerlietsåtgärd kan 
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Nururande lydelse 
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Fiires/ugen lyddse 

1'}J1indras m· att p(11i1 eller horgc'n 
sriil/es. /:.,j heller kan bcri/jad .1iikcr
h1'/s1/1giird hiil'll.1· ar .1ådun anled
ning. /\osrnaden .fi'ir hiikrning .\'kall 
herala.1· 111· allmiinna medel. 

14 l' ~ 

Fråga om he1·iljande m· .l'iikcr
hersilrgiird enligr 14 a eller 14 h ~ 
1l1ges upp på hegiiran m· horgeniir. 
Innan konkursdomaren eller riirren 
meddelar he.1"/111 i fri'igan, skall giil
deniiren hereda.I' ril(fi"ille llll yllra 
sig, om del liimp/igen kan .1'/..e. 
Konkursdonui.ren eller riillen jllr 
hälla ji"irlwndling ji"ir fri/ga11.1· prii1·-
11i11g' 

Bes/ur om resefiirhud eller skyl
digher ji)r giildeniiren all liimna 
ifrån sig sill pass skall delges giil
deniiren. 

18 a *3 

Meddelas hes/ur om konkur.1', 
skall konkursdomaren genasr he
stiimma. om konkursen skall hand
läggas i enlighet med i·ud .\'om i all
miinhet iir fiirokriret i fråga 11111 

konkurs eller om den enligr 185 ~ 
första .\'tycket skall lwndliiggas 
som mindre konkurs. Konkursdo
maren skall därjämte bestämma 
den eller de orf.l"tidningar i l'ilka 
kungörelser om konkursen skola in
/i"iras. 

/\onkurshe.l'lutet jiimll' rnd kon
kursdomaren besriimr enligt jårsta 
.\'tycket kungöres i Po.l't- och Inrikes 
Tidningar och ort.l'tidning. 

19 §4 

Meddelas bes/111 om /..on/..11rs 
skall konkursdomaren genast utsät
ta första borgenärssammanträdet 
att hällas inför konkursdomaren ti
digast tre och senast fem veckor 
frän dagen för konkursbeslutet. 

Be.1'11//as all /..onkursen sl..all 
hundliigga.I' i enligher med l'{ld .mm 
i allmiinher iir föresl..1"il'e1 i fi'åga 
om konkur.I', skall konkursdomaren 
genast utsätta första borgenärssam
manträdet att hällas inför konkurs-

3 Förutvarande 18 a § upphävd genom 1975: 244. 
•Senaste lydelse 1977: 675. 
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N111·aranclc lycll'l.H' 

Sammantriidet fär dock hallas sena
re ;tn som har sagts nu, om det iir 
nöJvilndigt med hänsyn till kon
kurshoets omfattning m:h heskaf
fenhet. Konkursdomaren skall 
även hestftmma den tid, minst t'yra 
och högst tio veckor frfm dagen för 
konkursheslutet. inom vilken he
vakning av fordran skall äga rum. 
lian s/..all clii1jiimte bestiimma den 
dia de ortstidningar i 1·il/..a /..ungö
rdscr 0111 /..on/..11r.1en s/..ola injiJra.1. 

l\.on/..11rshesl111e1 jiimte vad kon
kursdum<lren bestämt enligt första 
stycket k1111gijre.1· i Post- och lnri
frs Tidningar och ortstidning. 

Gäldenären skall kallas till första 
borgeniirssammanträdet och diirvid 
erinras om sin .1/..ylclighet enligt 92 § 

att vid sammanträdet avlägga ho
uppted.ningsecl. I fråga om delgiv
ning av kallelsen gäller vad som är 
föreskrivet om stiimning i tviste
mäl. 

6 

Fi'ireslagen frclel.H' 

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

Vad konkursdomaren hur be
stämt enligt första stycket skall in
tagas i kungörelse som m·ses i 
18 a § unclra stycket. 

Gäldenären skall kallas till första 
borgenärssammanträdet och därvid 
erinras om att han enligt 88 § ej.får 
lämna riket utan samtycke m· kon
kursdomaren innan houppteck
ningsed enligt 91 § avlagts och ull 
han är skylclig enligt 92 * att vid 
sammanträdet avlägga sådan ed. I 
fråga om delgivning av kallelsen 
gäller vad som är föreskrivet om 
stämning i tvistemål. 

25 §5 

Beslut om konkurs går i verkstäl
lighet utan hinder av att ändring i 
beslutet sökes. 

Beslut om konkurs går i verkstäl
lighet utan hinder av att ändring i 
beslutet sökes. Detsamma gäller 
beslut om .f(Jrmen för konkursens 
handlägf?ning. 

Vill annan än gäldenären klaga över att konkursansökan bifallits, räknas 
besvärstiden från 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 vilken 

bestämts att den skall handläggas i 
enlighet med md som i allmänhet 
är föreskrh•et i fråga om konkurs, i 
stället skall handlägf?as som mind
re konkurs, eller 
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Nm·1mmde lydel.1·c 
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Fiires/11,;en lydelse 

,z, att kllnkurs, hl'iri~f.ilin1k 1·i/kcn 
bestämts att den skall handliiggas 
som mindre konkurs. i stiillet skall 
handliiggas i enlighet med rnd Sil/Il 

i allmiinhl't är .fåreskriret i .lfi/ga 
om konkurs. 

skall konkursdomaren genast lå
ta kungiira den hiigre riiflens hl'
slut. 

Konkursdllmaren skall 1·idtaga 
de åtgärder som äro.fi)reskrirnaför 
den handliiggning.1:fi1r111 som skall 
tilliimp1/.1· enligt Jen högre riillens 
hes/ut. I j{il/ som 111-.1·cs i ji'irsta 
stycket 2 skola Je tider. som enligt 
19 * .första stycket skola riiknas 
från det hes/uret 0111 konkurs llll'd
delade.1" i stället räknas .fi·ån dagl'n 
fiir 11(flirdand1•1 m· k1111giirelsen. 
Vad konkursdomaren he.\'lämmer 
enligt /I) *.första stycket skall inta
ga.i· i k1111giirel.1·e11. 

27 §6 

Till konkursbo räknas. i den män 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 
återvinning. 

Avlöning eller därmed vid utmätning jämställd arbetsinkomst som inne
står vid konkursens början och arbetsinkomst som gäldenären därefter för
värvar får dock behållas av honom, i den mån den ej, sedan skatteavdrag 
skett enligt vad därom är föreskrivet, uppenbart överstiger vad som åtgår 
för hans och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhålls
skyldighet som i övrigt åvilar honom. Vad som sagts om avlöning äger 
motsvarande tillämpning i fråga 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. 

Gäldenären är skyldig att underrätta förvaltaren om inkomst som avses i 
andra stycket. Vill förvaltaren göra anspråk på inkomsten, skall han därom 
underrätta arbetsgivare eller annan som skall utgiva förmanen. Innan så
dan underrättelse fämnats får förfallet belopp betalas ut till gäldeniiren. 

Tvist huruvida någon del av in
komsten skall tillkomma konkurs
boet, prövas av riilfen på ansökan 
av förvaltaren. borgenär, gäldenä-

6 Senaste lydelse 1975: 244. 

Tvist huruvida nägon del av in
komsten skall tillkomma konkurs
boet prövas av tillsynsmyndigheten 
på ansökan av förvaltaren, borge-
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N111·11m11dl' /_1·dcl.1T 

ren eller um.lerhi\Jlsberättigad. 
l\1111/..111'.1domare11 s/..111/ inhiimta ytt
rc111de 111· riillens ombudsman och, 
om .fi'in·altaren ej iir sii/..ande, 111· 

dc11111' samt skyndsamt utsätta tid 
och plat.1· ji'ir rii11e11.1 .1ammw11riide 
och 11m Je/la 1111dcrriitta giildenii
rrn, .fi'in·alwren och riittens 0111-

h11J.1ma11 samt, 11111 hor!(l'niir eller 
1111derlu//lsherii 11 igad iir sii/..ande. 
de1111c. Riitte11.1· beslut länder till ef
terrättelse. ~i ven om talan föres där
emot. Beslutet skall på ansökan 
ändras. om senare upplysta om
stämligheter eller ändrade förhål
landen föranleder det. 

8 

fi'ire.1/age11 lydelse 

när, gäldenären eller underhållsbe
rättigad. Myndigheten .1/..all diin·id 
i11/Jiimta y11rnnde11 i de11 om.fi111ning 
.1om behö1·s fiir priirni11gen. Myn
digheten.i· beslut länder till efterrät
telse, även om talan föres däremot. 
Beslutet skall på ansökan ändras. 
om senare upplysta omsHindigheter 
eller ändrade förhållanden föranle
der det. 

Mot tillsynsmyndiglwren.1· hes/ut 
i ärende som a1·.1·es i .f]iirdl' styc/..et 
.filr den 1·ars riitt beriires 111· hes/111e1 
fiira talan genom he.1Tiir. I ji-1/ga 
om s1idan be.n-iirstalan iiga be
sriimmelserna i 111sii/..ni11gslage11 
11877:31 s. /)om /../agan iin'r 11t
miitni11f,! m· al'/ii11i11i.: mots1·arc111de 
ri lliimpni111.:. 

40 b §7 

Återvinning påkallas av förvalta
ren genom väckande av talan vid 
allmän domstol. genom anmärk
ning mot bevakning eller genom in
v;indning mot annat yrkande som 
framställes mot konkursboet. Om 
förvaltaren icke vill påkalla återvin
ning och ej heller ingår förlikning i 
saken. för borgenär .10111 bel'{1/..at 
.fordmn i J..011/..11r.\'l'll påkalla åter
vinning genom väckande av talan 
vid allmän domstol. för återgång 
av förmånsrätt som vunnits genom 
utmätning eller genom betalnings
säkring är särskild åtgärd ej behöv
lig. 

Återvinning påkallas av förvalta
ren genom väckande av talan vid 
allmän domstol. genom anmärk
ning mot bevakning eller genom in
vändning mot annat yrkande som 
framställes mot konkursboet. Om 
förvaltaren icke vill päkalla återvin
ning och ej heller ingär förlikning i 
saken, fär borgenär påkalla ätervin
ning genom väckande av talan vid 
~tllmän domstol. För återgång av 
förmånsrätt som vunnits genom ut
mätning eller genom betalningssäk
ring är särskild åtgärd ej behövlig. 

Talan vid allmän domstol väckes inom ett är från fristdagen. Dock får ta
lan väckas inom tre månader från det an anledning därtill blev känd för 
konkursboet. Har gäldenären avhänt sig fast egendom eller är fråga om 
återgäng av bodelning. kan talan även väckas inom tre månader från den 
dag då lagfart söktes eller bodelningshandlingen ingavs till rätten. 

Borgenär som för talan svarar för rättegångskostnaden men har rätt att få 
ersättning därför av boet, i den mån kostnaden täckes av vad som kommit 
boet till godo genom rättegången. 

7 Senaste lydelse 1978: 892. 
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Ntll'arande lydcl.1e Fiireslagen lydl'!se 

3 kitp. 
Fiirrnltning a1· cg1•11dom som in

går i lwnkurs 8 

Fiirl'ltltning och till.1y11 

41 * 
Giildeniir.1 till konkurs al'friidda 

ho skall omhiinderhm•as av en eller 
flere förvaltare. som utses i den 
ordning nedan stadgas. Antalet 
förvaltare hestämmes av konkurs
domaren. Ej må mer iin en förvalta
re finnas, diir ej konkursdomaren 
med hänsyn till boets omfattning 
och beskaffenhet anser.fi"irl'llltning
en 01111dgiingligen hiira dela.\ eller 
det elje.1t i .1iirsJ..ilt .f{1ll 1·ara ound
giing/igen niid1·ii11clig1. att mer iin 
1·n.fi'irl'ltllare 11t.1e.1. 

Dä fråga är om utseende av för
valtare enligt 45 eller 48 *· må kon
kursdomaren ej fatta heslut rörande 
antalet förvaltare innan borgenärer
na erhållit tillfiille att yttra sig där
om. 

44 §9 

Konkursdomaren skall ock .1å 
.111a/'/ sJ..e J..an t'.ficr der heslurN om 
J..onkurs meddclms .fi'irordna en iir
lig och .fi'ir.mindig man au i J..onk11r
.1en 1·ara riincn.1· omhudsman med 
den h1'./iJgenhet .. wm i denna lag 
siigs. I/id h1'.fau11i11gens till.1iiua11de 
.1/..a// ia/..uagas. au den.1amma ic/..e 
an.f('inros annan iin den .. 111111 iiger 
<'.i mindre er.f(1rderlig insikt i gällan
de lag fiir hedömande a1· de frågor 
a1· rii11.1/ig innebiird, som anJ..omma 
pii omhml.1111annens priin1ing, iin 
ock nödig erfarenhet och sakkun
skap för fvllande m· de åligganden 
beträffande tillsyn ö1·er konkur.rnt
redningen och a1·1-törande a1· fiir
n1lt11ingsfrågor, .1om tillhöra be
fattningrn. 

Den som iir an.11iilld i·id dom.1tol 
må ej .fi'irordna.1 till riitten.1· om
hud.1man. 

8 Senaste lydelse 1975: 244. 
•Senaste lydelse 1975: 244. 

Ko11kur.1ho skall Jiirl'alta.1 av en 
eller .flera förvaltare. Antalet för
valtare bestämmes av konkursdo
maren. Ej mft mer lin en förvaltare 
finnas. där ej konkursdomaren med 
hänsyn till boets omfattning och be
skaffenhet anser det er.fimler/igt att 

.fi)fl'alt11i11gc11 delas eller au den 
h1111dha.1· odelad 111'.f lera ./iJrrnltare. 

Dtl frtiga är om utseende av för
valtare enligt 46 eller 47 *. må kon
kursdomaren ej fatta beslut rörande 
antalet förvaltare innan tillsyns
myndigheten och borgenärerna er
hållit tillfälle att yttra sig därom. 

4:! § 
Förl'l1ltning ai· konkursbo skall 

stå under tillsyn m· tillsynsmyndig
het. 

Regeringen utser 1·issa kronc!fi1g
demyndigheter au rnra tillsyns
myndighl'ler. 

Kronoji1gde111yndighet, som är 
tillsynsmyndighet, får enligt he
stiimmelser som regeringen med
delar förordna annan kronofogde
myndighet att handlägga tillsyns
uppg(fi i konkursen. 

Fc)r tillsynen skall eniittning till 
staten utgå ur 
be.Hiimmel.1·er 
meddelar. 

konkurshoet enligt 
som regeringen 
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Har den, som till omh11dsman 
förordnas. <:i förut al'/agt domarc
l'd, gångc sådan cd infiir konk11rs
domaren. innan han tilltriider he
.f{1 ttningcn. 

Pil konk11rsdomaren ankomme 
1111, niir så skii/igt {lrijl'lls, en1/edig11 
llmh11dsmannen l!ch ji'irorcina an
n/111 i hans .\'/iille. 

Upp.11iirfifr omh11dsmannen /11g11 
fii1:f11ll, iige konk11rsciomaren fijr
llrcina annan. alt 11nder den 1id.fi"ir
fallet 1·arar llfl{lehiilla he.fi111ning
cn. 

46 ~ 

Sedan Ji'irl't1/t11rel'llle1 iigl rum. 
skola horgeniirerna å ,li"irsta horge
niirssammllntriiciel, sil ji-a1111 ncli.:lln 
111· dem gör framstiillnini: diirom, 
1·ii/ja granskningsmiin all med drn 
h1'.fi1genhet i denna lag stigs å hor
gcniiremas 1·iignar ii1·e1Taka .fi'ir-
1·a/1ni11gcn. Granskningsmiinnen.1 
antal hestiimmes a1· konkurscionw
rcn. Valet skall ske så. till en 1·tir 111· 

de niin·arancie horgeniirerna rijstar 
å en granskningsman. Till gransk
ningsmiin w1ses l'lilde. i ji'ir.11a 
rummel den. om 1·i/ken borgeniirer, 
ri I kas for cl ri n gw· .rn m man rii knacie 
/l/giira stiirsla hcloflfll'I, .fiirenat 
sig, och diireftt•r den eller cie, som 
ejier hul'llcitalet erhcllli1 de jlesla 
riisterna. 

Fiir l'(Jrjt• grn11skning.rnll111 iige 
de borgenärer, meci 1·i/kas riis1er 
han l'ltlts, 11tse en s11pp/eant. Riis
tema heriiknas 1·id l'lli lll' s11pplea111 
.for den i fiirstll rummet //fsedde 
gr/111.1·kningsmannen efier Jorci
ringsheloppen och 1·ici l'ltl tll' supp
/ewll ji'ir tmnan granskningsman 
e_fier l1111'11dtale1. 

Er/11)1/a 1·id l'lll, som i denna {la
ragn!t' siigs, 11·ii eller.flere lika rii.1-
lt't11/. skilje /011e11 dem emellan. 

Hllr 1·al m· grllnskning.wnii11 ej 
skett å .fi"irsta horge11iirs.rnmmcrn
triide1 llch 11/.\"es diin~fier .fi'irl'ltltare 
jiimlikt 48 ella 49 .~. må å del sam-

10 

Fiires/age11 lydelse 

43 ~ 

På begäran u1· borgenär skall 
konkursdomaren fiirord1w gransk
ningsman att med de hefi1gcnheter 
som angil'as i dennll lag t)1·en·aka 
fiirl'Clllningen fltl horgc11iire11s 1·iig
lltll". Till gransk11i11g.1mt111 skall 111-
ses den som horgc11iire11 .fi'ire.1/ar. 
om han iir liimp/ig. 

Om det hcgiires. skall ii1·e11 er
siittarc fur gra11sk11i11gsmu1111l'11 11t
ses. Bestämmel.H'fl//I 11111 gra11sk-
11i11gsma11 giil/u ii\'(•11.fi'ir ersiillan'. 

Gra11sk11i11gs1111111 skall elll/edi
gas. om han eller horge11iirl'11 giir 
framstiill11i11g diirom eller '11111 .fin
nes ickt• l'tll"ll /iimplig. 

Ersiit1ni11g till grn11s/..11i11g.rnw11 
skall heta/as m· horge11iire11. 
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111w11riicle. i1 1·i//..c'/ fi>rralrarc· 1i//
.1ii//c'.1, \'lli lll' gran.1/..ning.1111iin iiga 
r11111 c:fiC'I' ry 11\'llll iir .\llldglll. 

42 §10 

I fråga om urseende a1· konkurs
Fin·cilrar<' gi1ll<'. arr den 1'11<'1" d<'. ar 
1·i//..a .fi'irrn/111i11g<'11 W(/i'irrro.1, .1/..0/a 
iigll .1cida11 i11.1i/..r och l'l:fi1r1'11hl'l, 
. 10111 ml'd hii11.1y11 ri// hm·r.1 011(fi1/l-
11i11g och hc'.1/..llfknhc·r e1:fimlra.1.fi'ir 
.fi'irra/rning<'lt.1 hcliiiriga lwndlw-
1·c111de. 

1\011/..ur.\fi'irl'llllllrc 1111/ <:i elen ra
ra, .111111 .I/lir under .fi'irmy11cfrr.1/..t1p 
elll'r iir i /..1111/..11r.11i//.11c/11d: ej dc11, 
.111111 iirfi'ir/../orilli oriirdig al/ l'iclllrl' 
nrnja.1 i ri/..<'1.1 (iii11.11 e//a dic'.1/ /)(t 
gmnd cl\' /wnom 1ichi111d .\lrt!Oi)(/
Fi(id ic/..e nu) uriil'll a//111iin /){:fi1//-
11i11g; <'.i den . . 11J111 gl'110111111.11ag, 1·i/
/..cr ii111111 id.<' 1·111111i1 lllgll År1(/i, iir 
diimd rill .1·rn!Oi1i1.fi'i(id, 1·aro111 .1i.11 
.fi'irmiil<'.I, d/1•r .10111 iir 1111dl'r Ji'({lll
riden .1rii//d .fi'ir hrorr. l'il/..l'l /..1111 
mei!{i'ira .1i1Jan [l<!fi'i(id; <'.i h<'ller 
den . . 10111 h/frir ihimd 01·iirdig arr 
.f('im 11111w11.1 111/a11 in.fi'ir rii//a. 

Den som är anshilld vid domstol 
mci ej .fi'irordrws rill ku11/..11r.1fiirral
r ar<'. 

43 § 

Då konkurs uppstått, skall kon
kursdomaren utan dröjsmål utse 
förvaltare att omhänderhal'a boet 
till dess vid första borgenärssam
manträdet förvaltare utsetts och. 
där annan utsetts. denne tillträtt be
fattningen. 

45 § 

Vid första borgenärssammanträ
det rii/j<' horg<'niir<'rna förvaltare 
att i .1riiller _f('ir den enligt 43 § ut
sedde fiirrn/taren 11mhänderha1·a 
konkursboet. Har konkursdomaren 
efter vad i 52 § är stadgat förord
nat. att konkursboets förvaltning 

•0 Senaste lydelse 1970: 848. 

Il 

Fiirl'slagen lydt'i.H' 

44 § 

/\011/..11r.1fi">rrnlrare s/..all h11 den 
.1iir.1/..ild11 i11.1i/..1 och l'l:fill'enhct som 
llfl/1dragc'l /..rii1·er. cill!illta horg<'11ii
rem11.1 .fi.irtro1'11dl' samt 1i1·e11 i ii1·

rigr rnr11 liimp/ig .fi'ir uppdragel . 
Den som iir anställd vid domstol 

.fi'ir ej l'llm .fi'irl'llllare. 

45 § 

Då konkurs uppstått. skall kon
kursdomaren utan dröjsmål, e,fier 
hörande m· til/sy11smy11dighete11. 
utse förvaltare att handha förl'alt
ningen m• boet till dess vid första 
borgenärssammanträdet förvaltare 
utsetts och, där annan utsetts, den
ne tillträtt befattningen. 

46 § 
Vid första borgenärssammanträ

det skall konkursdomaren, sedan 
han hört tillsynsmyndigheten och 
närl'Urande borgenärer, utse för
valtare att i for1siittningen handha 
förl'Ultningen av konkursboet. Har 
konkursdomaren efter vad i 50 § är 
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skall vara uclml. skall förvaltare 
rii(i11.\ siirskilt för varje del av för
valtningen. S1i.1w11 horge11iircm11.1 
hes/ut giilll' Je11 mening. l'llmm 
hland niirrnrwule horge11iirer d1• 
./i'irena sig, 1·il/,.as .fi1rdringar sam
manrii/..1w1fr 11tgiira .\'fiirsta helop
f>et, så ./i'wnt dessa horgenii/"C'r diir
jiimte 11tgiira minst en tredjedel m· 
de riist1111de. /\an hes/ut rnl sådalll 
siilt ej 1/st11dÅomm11.1, giillt' den me
ning J..011/..11rsdom11ren hirriidl'I'. 

I\ 011J..11rsdomare11 .1Åall tillse, 11ll 
ic/..e 11iig1111, 111/ rilÅe11 horge11iirer
na.1 l'lil .fi1//i1, iir uhehiirig all 1·cira 
.fi'irl'lllt11re jiimliÅt 42 ~ 1111dra eller 
r re,Ue styc/..et ella i s11J..11ad m· sii
d1111 i11si/..1 och erfiire11'1et. som 111·

.1e.1 i 42 ~ .fi'irsta .1tyc/..et. eller eljest 
ic/..e liimplig att lw11dh111·a .fhn·1ilt-
11i11gl'11. Diir s1idc111t .fi11/ Ji"ireligger, 
iiligge det J..011/..11rsdom11re11 all utse 
111111011 ,fi'irl'altarc i .1tiilll'I Ji'ir den ar 
horge11iirenw l'Cdde. 

Kommer ic/..e 111ig1111 horgeniir 
til/.1tiides. 1·arde ,li'irl'tlltarl' tills11ll 
111· Åo11Å11rsdo11111re11. 

47 * 
Borgeniir. som 11tsell.1 till j('irl'Cil

t11re eller gra11s/..ni11g.rnw11. nu) ej 
111011 giltigt s/..iil 1111da11drag11 sig 
11ppdruge1. 

48 * 
Finner konkursdomaren efter 

första borgeniirssammanträdet er
forderligt, att antalet förvaltare 
ökas. skola borgeniirerna av kon
kursdomaren kallas att sammanträ
da inför honom .fi'ir all utse det an
tal förvaltare. som ytterligare er
fordras; och skall därvid vad i 45 * 
är stadgat äga motsvarande tillämp
ning. 

Riittens omh11ds1111111, förvaltare. 
gnmskningsman eller borgenär ägc 
hos konkursdomaren göra fram
ställning om ökning av antalet för
valtare. 

12 
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stadgat förordnat. att konkurshoets 
förvallning skall vara delad, skall 
förvaltare 11tses särskilt för varje 
del av förvaltningen. 

47 * 
Finner konkursdomaren efter 

första borgenärssammanträdet er
forderligt, att antalet förvaltare 
ökas. skola borgenärerna av kon
kursdomaren kallas att sammanträ
da inför honom. Vid sammanträdet 
sl..al/ Åo11Å11rsdomare11 utse det an
tal förvaltare. som ytterligare er
fordras; och skall därvid vad i 46 § 
är stadgat äga motsvarande tillämp
ning. 

Tillsy11smy11dighete11, förvaltare, 
granskningsman eller borgenär äge 
hos konkursdomaren göra fram
ställning om ökning av antalet för
valtare. 
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49 § 

Avgår förvaltare efter första bor
genärssammanträdet eller t11·gär 
grnns/..ningsman, fiir 1·il/..e11 s11pp
lemlf e,j.fi1111e.1. skall konkursdoma
ren kalla borgenärerna att samman
träda inför honom fiir att utse ef
terträdare till den avgångne. och 
skola därvid i _träga om 1·al m· .for-
1·altare bestämmelserna i 45 §och i 
Ji·äga om l'lil m· gr<111.1/..ning.rnw11 
hl!stiimme/sema i 46 .~ om l'lll m· 
suppleant för grans/..ningsnwn äga 
motsvarande tillämpning. 

Vad sålunda är stadgat gälle dock 
ej. där tlere förvaltare eller gmns/..-
11i11gsmii11 iiro och någon av dem 
avgår samt konkursdomaren efter 
riiflens omh11d.11nw1s hörande fin
ner det ej vara nödigt, al/ annan ut
ses i den avgångnes ställe. 

50 § 

Har förvaltare avgått och skall 
efterträdare ål honom utses. äge 
konkursdomaren, där så erfordras. 
förordna om befattningens uppräll
hållande tills ny/I 1·al ägt rum. 

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

52 § 
Där konkursdomaren finner del

ning av konkursboets förvaltning 
emellan tlere förvaltare böra äga 
rum, ankomme på honom att där
om förordna: och bestämme kon
kursdomaren därvid tillika. efter 
vilka grunder delningen skall ske. 
Riiflens omh11dsma11, förvaltare. 

Fiircslagcn lydelse 

48 § 

Avgtl.r förvaltare efter första bor
genärssammanträdct. skall kon
kursdomaren kalla borgeniirerna 
att sammanträda inför honom. Vid 
sw11mw1triidct s/..all eftertriidarc till 
den avgångne 111.11•.1. och skola diir
vid bestämmelserna i ../6 § äga 
motsvarande tillämpning. 

Vad st1lunda är stadgat giille dock 
ej, där flere förvaltare äro m:h n{\
gon av dem avgär samt konkursdo
maren efter tillsr11.rn1y11dighctc11.1 
hörande finner det ej vara nödigt 
au utse annan i den avgångnes st~il
le. 

A 1·giir ./('irl'liltare sedan .fi't'1ga 
upp/..ommit 0111 ar.1/..ril'l1i11g m· /..011-
/..ursen enligt 186 ~, .1/..a// horge-
11iirs.rnmmantriide som m·st'.1· i 
./lirsta styc/..et ej 11tsiifla.1. si1 lii11ge 
frågan iir 1111dl'1' priirning. 

49 § 
Har förvaltare avgått ejier ji'irsta 

horgeniir.Barnmalllriidet och skall 
efterträdare åt honom utses. äge 
konkursdomaren, där så erfordras. 
förordna om befattningens upprätt
hållande tills ny fön·altare 11tsc11s 

enliRt4li ~-
Har förvaltare laga förfall eller är 

han efter ty i 80 § andra stycket 
stadgas försatt ur tjänstgöring, må 
konkursdomaren utse annan all un
der tiden fullgöra hans åligganden. 

50 § 

Där konkursdomaren finner del
ning av konkursboets förvaltning 
emellan tlere förvaltare böra äga 
rum, ankomme på honom att där
om förordna: och bestämme kon
kursdomaren därvid tillika. efter 
vilka grunder delningen skall ske. 
Tillsynsmyndigheten. förvaltare. 
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granskningsman eller horgcnär iige 
hos konkursdomaren göra fram
st:illning 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 ätgärd eller be
slut, som enligt denna lag på dem 
ankommer. eller aro förvallarne 
nere än två och föreligger ej flertal 
för viss mening, skall saken hän
skjutas till ombudsmannen. och 
gälle den mening han biträder. 

Dä tlere förvaltare utsetts. skola 
de bland sig välja en all i fäll. som 
avse~ i denna lag, mottaga medde
landen eller handlingar. som skola 
tillställas förvaltaren. ävensom för
vara handlingar. som böra hällas 
tillgängliga. Om val. som nu sagts. 
skola konkursdomaren och om
b11cl.1m11n11e11 underrättas. 

14 
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granskningsman eller borgeniir äge 
hos konkursdomaren göra fram
ställning om delning av förvaltning
en. 

Hava nere förtaltare förvaltning
en odelad. mä lle. ej annorledes ~in 
samfällt avhända boet någon rättig
het eller vidtaga~Jitgärd. som kan 
for boet medföra någon förpliktel
se. 

Äro förvaharne två och kunna de 
ej enas beträffande åtgärd eller be
slut. som enligt denna lag på dem 
ankommer. eller äro förvallarne 
tlere än två och föreligger ej flertal 
för viss mening. skall saken hän
skjutas till {illsynsmyndiglieten. 
och gällc den mening de1111c1 biträ
der. 

Då flcre förvaltare utsetts. skola 
de bland sig välja 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 tillsyns
myndiglieten underrättas. 

50 a § 

Om /..onk11rsdomare11 a1· siirs/..il
da s/..iil finner det er./(>rderligt. får 
lian efter tillsyrismyndig/ietens hä
rande uppdraga åt lämplig person 
all bitriida ./i"frrnltaren med räd 1·id 
/..011/..ur!>/iir\'lJ/tningen eller all som 
./i"irli/..ning.rnwn bitriida konkursdo
maren med utredning och förlik
ning i tri.1·tefråga s.om uppkommit 
genom anmärkning mot b1Takning 
eller alt .fidlgiiru båda dessa upp
g(fier. 

Den som iir anställd l"id domstol 
.får ej inneha uppdrag som m·ses i 
.fårs ta stycket. 

Niir uppdruget iir .1/11({Ört. skall 
1111miil11n genast Riiras till konk11rs
domare11. Vid denna anmiilan s/..all 
.liiga.1· en redogiirelse fiir det arbete 
uppdraget medfiirt. 

Ko11/..11r.idomare11 s/..all tlterkalla 
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51 § 

Fiir .fiir\'liltare s/..all fiirordnande 
11(/iirda.1· lll' ko11/..11rsdomaren. 

53 § 
Förvaltaren äligge att med iaktta

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

15 
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mi,ddelut 1111pdra.~, ndr anmiilan 
enligt tredje styc/..et har in/..ommit 
eller det i annat ji1ll f/nn.1· s/..iil till 
åter/..alll'i.H'. 

Den som har .fii/lgjort uppdrag 
enligt denna paragraf är berättigad 
till an·ode ai· konk11rshoet. An·odet 
bestämmes al' konkursdomaren ef 
ter tillsynsmyndighetens och .fiir
l'llltarens hörande. I fråga om ar
l'Ode iiga 82 § andra och tredje 
styckena samt 83 § mot.1Tarande 
tillämpning. 

51 § 
Förvaltaren åligge att med iaktta

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

51 a § 

54 §11 

Den enligt 43 § utsedde förvalta
ren skall sa snart ske kan ej mindre 
omhändertaga gäldenärens bo med 
de böcker och andra handlingar, 
som röra boet, samt. där gäldenä
ren är eller under det senaste året 
före konkursansökningen varit 

11 Senaste lydelse 1975: 244. 

I viktigare frågor skall förvalta
ren höra särskilt berörda borgenä
rer, om det ej finns hinder häremot. 
Fön·altaren skall i sådana frågor 
även höra gäldenären, om det 
lämpligen kan ske. 

52 § 
Om .fi"irl'{l/taren finner det niid-

1·ändigt, får han anlita sakkunnigt 
hitriide för 1·iss .fi"irl'{i/tningsåtgiird. 

53 § 

Den enligt 45 § utsedde förvalta
ren skall så snart ske kan omhän
dertaga gäldenärens bo med de 
böcker och andra handlingar. som 
röra boet, samt, där gäldenären är 
eller under det senaste året före 
konkursansökningen varit bokfö-
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hokfiiringsskyldig. i lwns hl111del.1-
hiic/..cr ~. fampligt st;ille göra an
teckning om dagen for omMinderta
gandct. iin även förrätta uppteck
ning av tillgångar och skulder i boet 
med uppgift å varje borgenärs 
namn, boningsort och postadress. 
.1c'1 oc/.. ä nlimnda böcker och hand
lingar f)(ir sil he.finnes nhdir.:1. må 
fiirl'lllto •t·n .fi"ir ho11r11tec/..11i11gsj("ir
rii1111i11i.;c11 anlifll .1·a/../..111111ir.:1 hitrii
dc. I bouppteckningen skola till
gängarna upptagas till de viirden. 
som de efter noggrann uppskall
ning prövas ~iga. Vid bouppteck
ningsförrlittningen skall gäldenären 
vara tillstädes och under edsför
pliktelse redligen uppgiva boet. 
Har av gäldenären under edsför
pliktelse umlerskrivcn bouppteck
ning förut ingivirs till konkursdo
maren och finner förvaltaren den
samma tillförlitlig. vare upprättan
de av ny bouppteckning ej (\\' nö
den. 

Dä bouppteckning upprättas av 
förvaltaren. skall ell exemplar där
av tillställas konkursdomaren inom 
en vecka från det beslutet om kon

. kurs meddelades. Möter i något fall 
hinder härför. äligge förvaltaren all 
inom nämnda tid tillställa konkurs
domaren förteckning ä borgenärer
na, upptagande varje borgenärs 
namn, honingsort och postadress 
samt att därefter sa snart ske kan 
inkomma med bouppteckningen. 
Godkänner förvaltaren till konkurs
domaren förut ingiven bouppteck
ning, göre anmälan därom inom tid. 
som nyss sagts. 

16 

Fiirl'.\ /agen lydl'lsl' 

ringsskyldig. i 0111hii11derlt1gl'/ rii
/..rn.1/..ap.111wtcrial t1 mmpligt stlille 
göra anteckning om dagen för om
händertagandet. Fiirraltoren .1/..111/ 
även förrälla uppteckning av till
gtmgar och skulder i boet med upp
gift ä varje borgen lirs namn. bo
ningsort och postadress sa1111 tt 
nämnda böcker och handlingar. I 
bouppteckningen skola tillgängarna 
upptagas till de värden. som de ef
ter noggrann uppskallning prövas 
äga. och hetriUfi111de .1/..11/dema 
1111gi1·t1.1, i ntd mi/11 de i11·se /iin eller 
/>ension. Vid bouppteckningsför
rällningen skall gäldcnlircn vara 
tillstädes och under edsfiirpliktelse 
redlig.en uppgiva boet. Är giildl'llii
ren juridis/.. person och .finnas .fle
ra ställ/iireträdarc. r.:iil/er denna 
skyldig/it'/ dock icke .Jiir sådan 
stäl((iircträdare rnrs niirl"tll"o .fi"ir-
1·a/1aren anser .rn/..na he1ydd1e .fi"ir 
ho111red11i11gc11. Har av gäldeniiren 
under edsförpliktclse underskrivcn 
bouppteckning förut · ingivits till 
konkursdomaren och finner förval
taren densamma tillförlitlig. vare 
upprättande av ny bouppteckning 
ej av nöden. 

Dä bouppteckning upprättas av 
förvaltaren. skall ett exemplar där
av tillställas konkursdomaren och 
tillsynsmyndigheten inom en vecka 
från det beslutet om konkurs med
delades. Möter i något fall hinder 
härför. !\.ligge förvaltaren att inom 
nämnda tid tillställa konkursdoma
ren och tillsynsmyndigheten för
teckning å borgenärerna, 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 § 

Förrnltaren .får. om det hehiirs. 
påkalla lwndräc/..ninr.: m· krono-
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/\/I I 'lll"llll1fr /n/('/.\ l' 

17 

1-iirl'.\ l11g,•11 l.1·dl'l.\1' 

_lugilc11n 11digl1Ctei1.: fiir all /,,11111111 
0111hii11d1•rtago dll'I' 111111111'.\' .fa till
g1/11g till giilde11iirt·11.' ho 111ed 
dl' hiickl'I' och 1111drn /111111lli11g11r 
som riira hol't. l\ro11<~fi1gde1n\·11dig
hetc11 .fiir hiin·itl g1·110111.,iif..11 h11s. 
mm l'ilcr .fiirl'liri11g.1.1tiilk och. 0111 
tilltriiilt' hehii1'.1· till 11tn·111111c so111 iir 
tills/11t1·t. ltlt11 iipp1111 lt/.1· eller herc
da sig tilltriit/1• 11il 111111at siill. l\ro-
111!fi1gd1•111r11digh1·11·11 .fi/r iil'l'll i ,fr_ 
rigt am·iindo tr1l11g i de11 1111111 det 
hchiirs .fi'ir d1;t m·s1'dda ii11d1111111/1·t 
och det /,,a11 1111ses h<'.fi1gat med 
hii11sy11 till 0111.1·tii11dight'tema. Vi/Id 
mot persu11.fi/r dock hruf..a.1 endast 
0111 f..ro11<!fi1gdemv11dighcte11 miiter 
motst1l11d och i den 11ui11 del med 
hii11sy11 till ii11damåle1 med i11gri
pa11dC1kan1111.l'l'sji'ir.\'\'arligt. 

lfrilga 0111 /../agan ii1·cr f..ro111!f(1g
demy11dighets hes/ut eller 1/tgiirt! 
c11/igt fi'irsta stycket iiga hcsti'i111-
ml'isernt1 i 11tsii/..11ing.1·/uge11 
(/877:31 s. /) 0111 f..lag1111 iil'l'I' ut
miitning i all111ii11ht'l 1110T.1·1·11r1111tli
t i Il ii 111p11 i ng. 

55 §12 

Förvaltaren skall 1111da riit1e11., 
omh11dsma11s inseende st1 snart ske 
kan upprätta skriftlig berättelse om 
boets tillständ, sa ock om orsaker
na till gäldenärens obestånd. sft vitt 
de kunnat utrönas. I berättelsen 
skall upptagas en översikt i..iver till
giingar och gäld av olika slag även
som s~irskilt anmtirkas, huruvida 
skiilig anledning företinnes till anta
gande. att giildeniiren gjort sig skyl
dig till hrottsfigt .fi'irhi1lla11de mot si
na horge11iirer. Förcfinnes anled
ning till antagande. som nyss sagts. 
skall grunden d:iifor angivas. Om 
gäldenären är eller under det senas
te äret före konkursansökningen 
varit bokföringsskyldig, varde i be
r~illelsen tillika anmärkt. 1·i//..a han
delshiic/..er han fulllit och h11m de 

12 Senaste lydelse 1975: 244. 

2 Riksdapen 1978/79. I sam/. Nr 105 

Förvaltaren skall s~t snart ske 
kan uppriilla skriftlig berä1telse om 
hoets tillstånd. så ock om orsaker
na till gäldcniirens obestånd, st1 vitt 
de kunnat utrönas. I herättelsen 
skall upplagas en översikt över till
gångar och gäld av olika slag även
som särskilt anmärkas. /111m1·it!a 
.forhi1/la11Je har FireA11111111i1 som 
/,,an .föranleda iiten·i1111i11g till f..011-
/..urshoet och huruvida skälig an
ledning förefinnes till antagande. 
att gäldenären gjort sig skyldig till 
gii/cfr11iirsbrot 1. Förcfinnes 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. 1·ilf..ct bok-
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N111'11rantfr lydelse 

hli1·i1 .fi'irda: och skall i siidant fall 
vid heriinelsen fogas den av gälde
niircn senast uppgjorda balansriik
ningen. Berii11el.1e11.1/..all11nders/..ri-
1·a.1111·.fi'i1Ttillarcn. 

Avskrift av heriillelsen med den 
halansriikning. som m[1 vara diirvid 
fogad. skall av förvaltaren utan 
dröjsm1tl tillstiillas konkursdoma
ren iii·en.10111 /111//a.1 1illgii11glig Fir 
horgc11iirer. som 1·i/j11 111g11 del ar 
den.rnmma: och iige varje horge
när, som det hegiir. a11 mol er.1ii11-
11i11g ./i'ir /..os/naden .fi1 a1·.1/..r(fi a1· 
,herii11c/.1en sig 1ill.1iind. 

18 

Fiire.1/ag1•11 frdt'/.11· 

.fi"Jring.1.1ystn11 lian liar 1il/ii11111111 
ocli /111r ho/.../i'iri11g.1.1l.Yldiglwtrn /111r 
.fitl/gjorts; od1 skall i sådant fall 1 id 
heriittebcn fogas den av giildcn;in.:n 
senast uppgjorda halansriikningcn. 

Avskrift av bcriittclscn med den 
balansräkning. som må vara därvid 
fogad. skall av förvaltaren utan 
dröjsmål tillsfallas konkursdoma
ren och tillsynsmymliglieten samt 
varje borgenär. som det begär. 

Om ji"irrnltaren finna all gii/de-
11iire11 kan misstiinkas för Riildc-
11iirsbrott. skall lian omedelbart 1111-
derrätla allmiin åklaRlll'l' diirom 
och dän·id llllf;!il'll grunden .fiir 
missta 11ke11. 

56 §13 

Är konkursen icke avslutad vid 
utgängen av näst efter första horge
niirssammanträdet infallande j1111i 
eller decemher månad, skall förval
taren inom .fjorton dagar därefter 
till rii11e11.1 omlmd.1man avlämna 
herättelse. vari alla de åtgiirder 
noggrant angivas. som vidtagits för 
förvaltningens bringande till slut: 
iiliggande det förvaltaren att seder
mera under konkursens fortgang 

,liJr rnrje hah·år inom.fjorton dagar 
frän utgången därav avgiva sådan 
berättelse. Har. då berättelse avgi
ves. mer än ett är förflutit frän det 
beslutet om konkurs meddelades. 
skall berätteben tillika innehiilla 
fullständig upplysning om orsaker
na till att konkursen icke avslutats. 

Berättelse11 skall ar ombudsman
nen granska.i· och inom t1·å 1·eckor 

./i-i111 111ot1aga11det ingirns till /..011-
/..11rsdomaren jiimte de a11miir/..-
11i11gar, 1i/I l"i//..a omh11dsm111111e11 
mtl hm·a .fi1nnit .fi>g. 

13 Senaste lydelse 1975: 244. 

Ar konkursen icke avslutad vid 
utgimgen av näst efter första borge
närssammanträdet infallande mars 
eller september mänad. skall för
valtaren inom 11·å l'ecl.or därefter 
till 1illsy11.1my11dighe1e11 avlämna 
herättelse. vari alla de åtgärder 
noggrant angivas, som vidtagits för 
förvaltningens hringande till slut: 
Miggande det förvaltaren att seder
mera under konkursens fortgi'ing 
inom t1·å 1·eclwr frän utgången m· 
rnrje mars och .1·eptember månad 
avgiva sådan herättelse .for det 
des!>föri11n1111 Fir.fl11t11a ha/1·iiret. 
Har. då berättelse avgives. mer än 
ett är förflutit frän det beslutet om 
konkurs meddelades. skall berättel
sen tillika innehålla fullständig upp
lysning om orsakerna till att kon
kursen icke avslutats. 

Förl'llllaren skall utan dr1H~mål 
liimna konkursdomaren m·skr(fi tll" 

berättelsen. 
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N111·11rw1dc lnlc/se 

57 ~ 

Fiirl'llflaren s/..all Ji'im ho/... \'ilri 
hol'ts i11/..0111.1·1a och utg!fier i pen-
11i11g11r dag i:fil'r dag w11ec/..1111.1. 

Vad sii/111ula lir stadgat mii ej 
lli11da till i11.1/..rii11/..11i11g i de11 ho/...fi'i
ri11g.1s/..yldighct. som siirs/..ilt /..a11 
rnm .fi'ire.1/..1fr1•11. 

Fiirrnltarc11 s/..all. 11a1·sc'tt 1·ad 
som giil/cr i ji-iiga om lw~fi"jri11gs
s/..yldighl'I .fi'ir giildc11iirc11. hi11ande 
ho~/(ira in- och 111hetalni11gar. 11111 
1'.i med hiinsy11 till .1iirs/..ilda .fi'irlwl
landen god redm·i.rni11g.1·.1ed pii
kallar att h11~fi'iringe11 skC'f /lil an
nat siill. 

h)rra/1are11 skall hc'l'ara riiken
skap.1·matcriall't unda 111i11st tio 1/r 
från 11tgånge11 <Il' d1•1 kall'l1tll'riir 
d1i /..011/..11rsc11 11\'.1·/utades. I iii·
rigt tilliim1>a.1· 22 .~ ho/...fi'iri11gslagl'11 
( 1976:125). 

Fiirsta Itycket medj('ir <'.i in
s/..riinkning i den ho/...fi:iring.1s/..y/dig
het som /..an \'(/rl/ siirskilt .fi'irl'.\kri
i·en ji'ir att miij/iggiira /..ontroll iirer 
1•iss 1·er/..s11mliet. 

Betriifj{mde skyldighet att sii1ja 
ji'ir underlag fiir deklarations- och 
uppgiftssky/dighl't och ji'ir kontroll 
diirm· finnas särskilda hestiimmc/
ser. 

58 §14 

Penningar, som inflyta under för
valtningen av konkursbo. skola. i 
den mån de icke äro erforderliga till 
bestridande av löpande utgifter. av 
förvaltaren inom en vecka från det 
de influtit å konkursboets räkning 
mot ränta insättas i bank. som m· 
riittt'll.1 omh11d.1ma11 god/..ii1111es. 
Till he.1·1rida11de m· /iipa11de 111gifia 
111,) l'.i mer i1111e/u)l/a.1· ii11 m· om
h11d.1111111111en medgii·es. 

Penningar. som inflyta under för
valtningen av konkursbo. skola. i 
den mån de icke iiro erforderliga till 
best ridande av löpande utgifter. av 
förvaltaren inom en vecka från det 
de influtit å konkursboets rakning 
mot ranta insättas i bank. 

Försummar förvaltaren att inom ovan föreskrivna tid insätta influtna 
medel, vare han skyldig att å belopp. som obehörigen innehällits. erlagga 
ränta enligt 6 §räntelagen ( 1975: 635) fran den dag insättning bort ske. 

Så länge konkursen pågår. av
lämne förvaltaren inom en 1·ec/..a 
från utgången av mars, juni. sep
tember och december månader var
je år till omh11d.1ma11111'11 räkning 
över boets inkomster och utgifter i 

14 Senaste lydelse 1975: 646. 

Så liinge konkursen pagär. av
lämne förvaltaren inom ll'll redor 
från utgången av mars. juni. sep
tember och december månader var
je år till til/sy11smy11dighctc'11 räk
ning över boets inkomster och ut-
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N111·1m111de /ydl'isc 

penningar under del g:'mgna kvana
kt. Har under nägun del av kvarta
let penningar innesttlll i bank. skall 
vid riikningcn fogas av banken till 
riktigheten bestyrkt uppgift::! de in
siillningar oi::h uttagningar, som må 
hava under k vanalct förekommit. 
Rii/..11i11gama s/..ola a1· omh11dsma11-
11e11 grw1s/..a.1· ii1·e11so111 hållas till
gii11g/iga ji'ir horgc11iirema 11ch giil
dn1iir1'11. 

Även efter konkursens avslutan
de skall förvaltaren hava boets me
del insatta i bank. till dess lyftning 
påkallas av därtill berättigad borge
när. Förvaltaren skall underrätta 
/..011k11rsdomarc11. i vilken bank 
medlen innestå. och inom en 1·ecka 
från utgången av varje kalenderår 
till riille11.1· omhudsman för gransk
ning avgiva redovisning som i tred
je stycket sägs. När medel ej vidare 
finnas att lyfta. skall omhudsman
lll'll göra anmälan därum hos kon
kursdomaren. 

59 ~ 

Rii111•11s omhudsman .1/..all giira 
sig noga 1111derrii11ad 11111 h11e1.1 till
st1111d samt 1111der f..011f..11rse11 hålla 
1111g grn1111 11pp.1i/.. t ii1 ·er f('irnt!t ning
·l'll. N iir helst han finner det lämp
ligt. iige han 1·1'rÅstiilla in1·e11teri11g 
111" h111·t.1 kassa och övriga tillgångar 
ii1·e11.10111 fordra redovisning av för
valtaren. 

Rii11e11s 0111h11dsma11 ävensom 
granskningsman skall hava tillgång 
till böcker och andra handlingar. 
som röra boet; äge ock av förvalta
ren på begäran erhålla upplysningar 
om boet och dess förvaltning. 

20 

h'ireslagen /ydl'i.w 

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'llltaren .1·kall 
liimrw m·skrift m· riikningen till 
konk11rsd11ma ren. 

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 tillsy11.1my11dighetn1, i vilken 
bank medlen innestå. och inom t1·c/ 
1·ec/..or frän utgången av varje ka
lenderär till myndigheten för 
granskning avgiva redovisning som 
i tredje stycket sägs. När medel ej 
vidare finnas att lyfta. skall .fi'irl'l1l
tare11 göra anmälan därum hos till
synsmyndigheten. 

59 § 
Tillsynsmyndigheten skall Öl'er-

1•aka att fiin·altningen bedril'es på 
ett ändamålsenligt säll i överens
stämmelse med denna lag och and
ra j{)rfallningar. Därvid skall sär
skilt tillses att a1°l'ecklingen m· kon
kursen ickefördröjes i onödan. När 
myndiRheten finner det lämpligt. 
får den im·entera konkurshoets 
kassa och övriga tillgångar samt 
fordra redovisning av förvaltaren. 
Om särskilda omständigheter för
anleda det, får myndigheten utse 
en eller .flera rel'isorer för gransk
ning lll' boets räkenskaper och för
\'l1/tnin[?en i bvrigt. 

60 § 
Tills.vnsmy11dig/1eten ävensom 

granskningsman skall hava tillgång 
till böcker och andra handlingar, 
som röra boet; äge ock av förvalta
ren på begäran erhålla upplysningar 
om boet och dess förvaltning. 
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.f'.jll\'ll/"11/ld(' lyde/.11• 

A 1· redm·isningslwndlinxar, s11m 
.f(irrnltaren i11gi1·it till riitte11.1· 11m
h11d.rnw11. iigl' h11rge11iir. sil ock 
,:iildeniirt'll taga dd. 

Rtitti•n.1 11mb11dsma11 och förval
tare vare skyldiga att meddela upp
lysningar om boet och dess förvalt
ning ej 111i11dre di/ konkursdomaren 
det hl'giir 1i11 iii't'll pil hegiiran m· 
borgenär eller gäldenären. 

tio * 
Har giildeniir idkat rörelse, iige 

förvaltaren t'.fia giildeniirens lrii
rt111Jl' lata den rörelse. diir sfldant 
enligt lag kan ske. fortsättas for 
konkursboets räkning i den män det 
iir 11iidl'l·i11Jigt .fi'ir 1•11 iindamill.H'll
lig utredning 111· hoet; inlliimte doc/.. 
riittens 11mh11d.1·111w1s s11mt.1·c/..1• till 
riirel.11•11.1 .fi11·tsiitta11de. Samma lag 
vare. där förvaltaren sedan rörel
sen nedl<igts vill ånyo öppna den
samma. Viigrar omh11dsma1111e11 
sill .111111tyc/..e eller yr/..ar mlgo11 hor
geniir eller giilde11iire11, all riire/se, 
.\illll med 11mh11dsm111111e11.1· samtyc
/..1• .fi11·tgclr, .1-/..all nedliiggas, s/..ola 
h11rge11iirem11 /..allas till samman
rriidc .fi'ir 1111 besluta i iirendet. Ej 
nia rörelsen fortsättas längre tid än 
ett är frän första borgenärssam
rnantriidet, diir ej hor1-:1'11iirer, 1·il
k11.1· .fi1rdri11gar uppgå till minst .f.\n1 
,li'mtcdelar 111· de i iiremlcts prii1·-
11i11g deltagande borge11iirem11.1· 
.fi1n/ri11gar, diirom iiro c11.si• .rnmt 
1fr.1.rn horgeniirer Jii1jiimte 11tg1'ira 
minst en .fjiirdedel m· de riist1111Je. 

61 * 
Före första borgenärssamman-

trädet må ej försä/jninx m· egen
dom i boet iiga rum utih·er 1·ad a1· 
bestämmelserna i 23, 24, 60 och 
73 H kan föranledas. 

Vad sålunda stadgas iige dock ej 
tillämpning beträffande lös egen
dom, som är utsatt för förskämning 

21 

Fiirt'.\lagcn lydd.H' 

Til/.1"_1·n.\'1ny11Jixhcte11 och förval
tare vare skyldiga att pil bq~iiran 
meddela upplysningar om boet och 
dess förvaltning till konkursdoma
ren. borgenär eller gäldenären. Till
synsmy11dighet1•11 iir 1·idare skyldii; 
all på heKiiran mcddda si/dana 
11pplysni11gar till gra nskni11g.1·11w11. 

ti I ~ 

Har gäldenär idkat rörelse. iige 
förvaltaren låta den rörelse. där så
dant enligt lag kan ske. fortsiillas 
för konkursboets räkning i den män 
det be.finni•s ii11dam1llse11lii;1. Sam
ma lag vare. där förvaltaren sedan 
rörelsen nedlagts vill flnyo öppna 
densamma. Ej må rörelsen fortsät
tas längre tid än ett flr från första 
borgenärssammanträdet, där ej siir
s/..ilda s/.;iilfiireligga. 
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eller snar fiirstiirl'lse eller hastigt 
.fi1/lande i 1·iirde eller c•tfordrar allt 
fi'ir kosrsam 1·ård. Saknas medel till 
hestridande m· utg{ltcrfi'ir boet, må 
ock under tid, som m·ses i .fi'irsta 
stycket. jiirsii/jninR ar annan liis 
egendom äw1 mm. dock ej utöl'er 
rad .fiir iindamcllet priims niidigt; 
och hiir, om giildeniiren diirtill an-
1·isar 1·is.1· egendom. den egendom i 
friimsta rummet utta!(as. såvitt det 
lämpligen kan ske. 

Till .f{'irsii/jni11g. rnmm i llndm 
styc/..e1 .fi'irmiiles. inlriimtc' ji'irrnllll
ren samtyc/..c 111· riillens omh11ds-
111u11. som uc/.. iige hestiimmll. om 
fiirsiiljni11gen s/..all s/..e cl a11/..tio11 el
ler under hand. lnnlln omhud.1·1111111-
m•n meddelar sitt hes/ut. s/..llll /J1111 

lriim giildeniiren. cic'ir det liimr,/igen 
/..an s/.. e. 

Fiire.,/11gen /_1·dd\1' 

62 §15 

Ljin .fi'inw horgeniirs.wmmwr
triidet sf..Hll lwet.1 egendom säljas 
st1 snart s/..e /..a11. där ej annat föran
ledes av bestiimmelserna i 60. 63. 
64 och 66 **. 70 * andra stycket. 
71 *femte stycket samt 149 §andra 
stycket. 

Boets ege11do111 s/..Hll säljas så 
snart det liimplige11 /..an .1/..e. där ej 
annat föranledes av hestiimmelser
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. må ej mot hans bestridande försäljning av egendom i boet 
äga rum förrän hovrätten utlåtit sig i anledning av besvären. 

" Senaste lydelse 1955: 236. 

Utan hinder a1· första stycket får 
.försäljning m· egendom i boer äga 
rum, om det föranledes ai· bestäm
melserna i 23, 24, 61 och 73 §.9. 
Vidare får lös egendom säljas, om 
den är utsatt för förskämning eller 
snur .förstörelse eller hastigt faller i 
rärde eller kriiver allt för kostsam 
l'ård. I den mån medel saknas till 
hetalninR m· utgijier för boet, får 
ii1·en annan lös egendom säljas. 
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N111·ara11de lydelse Fiireslagen lydelse 

66 §16 

Inkommer glildeniin:n mt:d ac
kordsförslag. mi1 egendomen i boet 
ej siiljas 11/an rii111·11.1 0111h11d.rn11111.\ 
.\t11111ycf..1'. innan ackordsfrågan hli
vit avgjord. Vad som sagh nu utglir 
t:j I.indcr mot försäljning. om siidan 
iir förenlig med ackordsförslaget el
ler hehövs för ändamål som angives 
i 171 §. 

I nkommcr giildcn;iren med ac
kon..lsforslag. mi1 egendomen i hoct 
ej siiljas. innan ackonlsfr~igan hlivit 
avgjord. Vad som sagh nu utgör ej 
hinder mot försliljning. om sädan är 
förenlig med ackordsförslaget eller 
.fi'iranledes 111· skäl som siigs i 63 § 

andra styckel .f('irsta och andra me
ningarna eller hehövs för ändamål 
som angives i 171 § eller särskilda 
skiil annars Firt'ligga. 

67 §17 

Vad i 63. 64 och 66 §§ iir st"'Jgat 
0111 111111.1/..m· med .fi'irsii(jning 111· 

1'gc•11t!o111 i hoet 111giil'I' <'.i hi11da.fi'ir 
.1i1t!1111 Fir.1ii/i11i11g . .10111 e111ig1 ni § 

111i1 iiga n1111 jii1111·ii/.fi'ire ji'ir.1111 hor
ge11i1rs.\l1111111c1111rii1fr1. 

P;iyrkar inteckningshavare ellt:r 
annan horgeniir. som för sin ford
ran har förmtmsrlill i viss egendom. 
all den egendom. vari förmfmsriit
tt:n giiller. skall siiljas genom för
valtarens försorg. och har hans räl! 
till hetalning ur egendomen efter 
ht:vakning i konkursen liimnats 
obestridd eller faststiillts genom 
dom. som tiger laga kraft, mt1 an
stimd med forsiiljning iiga rum t:n
dast om riillens omh11Jsmt111 och 
förvaltaren anse detta nödvändigt 
för att förhindra att avsevärd för
lust vttllas konkurshoet eller ge
nomförandet av ackord väsentligt 
försviiras samt ans tand ej iir ohilligt 
mot horgeniiren. 

Päyrkar inteckningshavare eller 
annan borgeniir. som för sin ford
ran har formtmsräll i viss egendom, 
all den egendom. vari form{msriit
ten giiller, skall slilja~ genom för
valtarens försorg. och har hans riitt 
till betalning ur egendomen efter 
bevakning i konkursen liimnats 
obestridd eller faststiillts genom 
dom, som äger laga kraft, mf1 an
s tänd med försiiljning liga rum en
dast om förvaltaren a11st'/' detta 
nödväm.ligt för all förhindra att av
sevärd förlust v{1llas konkursboet 
eller genomförandet av ackord vä
sentligt försvåras samt anständ ej 
är obilligt mot borgeniiren. 

70 §IH 

Finnes i hoet fast egt:ndom, iige 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet hcgära försäljning därav i 
den ordning som gliller för utmäll 
sädan egendom. Egendomen mä 
jämvlil säljas i annan ordning, så 
framt förvaltaren finner det för boet 
fördelaktigare 11ch riiltl'ns 11mh11ds-

1• Senaste lydelse 1970: 848. 
17 Senaste lydelse 1970: 848. 
'"Senaste lydelse 1971: 1045. 

Finnes i hoet fast egendom. äge 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet hegära försäljning därav i 
den ordning som gäller för utmätt 
sädan egendom. Egendomen må 
jämväl säljas i annan ordning. sä 
framt förvaltaren finner det för boet 
fördelaktigare. 
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111<111 til/Ji'1nii(i11i11ge11 /ii11111ar /Jifi1/I: 
1·iigmr han hi/i1/I. hcgiirl' fi'irrnlto
rl'n horgl'11iir1'/'IHI.\ s11111tYcl..<'. Niir 
clct hi11111/ige11 /..an .lhl', .11..all Ji"irrnl
t<ll'l'll i11/iii111ta gii/clC"11iirl'11.1 111<'11i11g 
hl'tri1.lfi111d1' ,li"ir.1ii/j11i11gl'11. 

Har auktion a fast egendom. som 
hiir till boel. hi'tllits i den ordning 
som giillcr för utmiitt s<idan egen
dom u\an a\\ försii\jning kommit till 
st and. mi1 fiirvaltaren underlata att 
vidtaga ytterligare i1tgiirder fiir 
egendomen" för<iljning. Har auk
tion i nyssniimnda ordning ej iigt 
rum. men fiircligger anledning till 
antagande. att s:1dan auktion ej 
kommer att leda till förshljning. lige 
förvaltaren 111ci/ .111111tycl..e 111· 0111-
h11d.1·111a1111c'll underläta att föran
stalta om egendomens avyttrande. 
dlir de borgenlirer som i konkursen 
bevakat fordringar. vilka skola utgi't 
med slirskild förmiinsri'1tt ur egen
domen. samtycka dfatill. 

24 

Fiirc.1/age11 /rdl'i.11' 

Har auktion ä fast egendom, som 
hör till boet. ht11lits i den ordning 
som griller för utmiitt sådan egen
dom utan a\\ försäljning komrni\ till 
stiind. mt1 förvaltaren underltita att 
vidtaga ytterligare i:itgfö·der för 
cgendomem försii\jning. Har auk
tion i nyssniimnda ordning ej iigt 
rum. men föreligger anledning till 
antagande. att säd an auktion ej 
kommer att leda till försäljning, iige 
förvaltaren underli\ta att föranstalta 
om egendomens avyttrande. där de 
borgeniirer som i konkursen beva
kat fordringar, vilka skola utgä med 
siirskild förmansriitt ur egendomen, 
samtycka därtill. 

Varda auktion {1 boets fasta egendom utsatt att hällas i den ordning som 
giillcr för utmiitt s;1dan egendom. äligge det förvaltaren att före bevak
ningssammantriidet avliimna behftllning, som under konkursen av egendo
men uppkommit. Behi1llning som ej avlämnas före bcvakningssammanträ
Jet skall. om egendomen siiljcs. avliimnas före tillträdesdagen och i anm1t 
fall innan ~lututdelning i konkursen sker. 

Förvaltaren skall liven senast vid bevakningssammanträde för auktion 
rii fast egendom anmäla arvode, annan kostnad och i konkursen bevakade 
fordringar som böra beaktas vid egendomens försäljning. Förvaltaren skall 
genom brev underr:itta borgeniir om anmiilan som han gör rtt dennes väg
nar. 

71 §19 

Vi/I .fi'il'l'a/tari'll l'.fier Finta hor
g1'111ir.1.1·1111111w11triidl't ltlta försmj
ning av lös egendom, som icke sker 
genom fortsättande av giildeniircns 
rörelse. liga rum 111111orlede.1· ii11 cl 
auktion. hegiire .111111tycl..e diirti/1111· 
riiflc11.1· 0111h11d1·111w1 eller, om Iran 
1·1igrar, a1· horge11iirer11a. /1111a11 
omh11d.111111111u'11 111eddelar si/I he
s/ut. sl..all Iran lriira giiltle11iire11, 
diir det lii111plige11 /..an .1/.. e. 

19 Senaste lydelse 1975: l'.!51. 

Försäljning av lih egendom. som 
icke sker genom fortsättande av 
gäldenärens rörelse, sl..a// äga rum 
pi1 auktion eller i w111l111 ordning 1'.r 
/er 1·ad.fi'irl'liltare11.fi1111a rara mest 
./i'irdl'ial..tigt fiir hoel. 
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l\'111·11r111u/c /_\·1fr/.1,· Fiircs/11gl'11 /_1·Jel.1e 

Liis egendom. vari horgeniir har pantriitt eller annan siirskild fiirmiins
riitt. mi1 ej i nägot fall utan hans samtycke siiljas annorledes iin {1 auktion. 
sä framt hans riitt iir av försiiljningcn heroende. 

Samtycke som avses ifiirHa och 
andra stycke1w fordras icke. när 
förvaltaren vill genom fondkom
missioniir siilja pit fondhiirs noterat 
viirdepappcr till giillande hörspris. 
Sllmryc/..(' ('11/igr llndm .11_\·cf..1•1.fc•rd
ra.1 ej heller _t('ir försiiljning av lih 
egendom genom fortsiitt;mde av 
giildeniirens rörelse. 

Samty<.:ke som avses i andra 
.1r_1c/.,er fordras i1.:ke. niir förvalta
ren vill genom fondkommissioniir 
siilja p~1 fondhiirs noterat viirdepap
rer till giillandc biirspris dlt'I' 11iir 

,li-i'1g11iir11111 försäljning av lös egen
dom genom fortsiittande av gälde
niircns riirelsc. 

Skall fartyg. som ej iir infört i skeppsregistret eller i motsvarande ut
liindska register, gods i fartyg eller gods i luftfartyg siiljas. iige förvaltaren. 
diir egendomen finnes inom riket. bcgiira fiirsiiljning i den ordning som gäl
ler för utmiitt s;'idan egendom. 

Är fri1ga om forsiiljning av registrera\ skepp. av luftfartyg eller av inlcck
nadc reservdelar till luftfartyg och linnes egendomen inom riket. skall vad i 
70 ~ första och andra styckena siigs iiga motsvarande tillämpning. 

Skall gäldeniiren tillkommande riitt till andel i inteckning Sl1m belastar 
hans luftfortyg eller 1ill si1dan1 fartyg hiirande reservdelar säljas. lttte för
valtaren innan försiiljning sker anskaffa slirskild inteckningshandling ä det 
giildeniiren tillkommande beloppet. diir laga hinder däremot il'.ke möter. 
Skall försiiljning ske av inteckningshandling. som innehaves av giildeniiren 
och för vilken han iir personligen ansvarig. vare förvaltaren pliktig att. diir 
ej giildeniircn medgivcr. att handlingen mä försiiljas med bibehällandc av 
hans ansvarighet. förse handlingen med pt1skrif1. varigenom giildeniiren 
frikallas frt111 ansvarighet. 

Bestiimmelserna i 70 * sista stycket iiga motsvarande tillämpning. niir 
giildeniiren tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ord
ning som giiller för utmätt s{1dan egendom. I sädanl fall skall förvaltaren 
dessutom. i den m:m del iir päkallat. i iirendct föra talan för borgenärer 
som ha förm:tnsriitt enligt JO~ förmimsriittslagcn ( 1970: 979) samt genom 
hrev underriitta borgeniir om yrkande som han framstiiller på dennes viig
nar. 

Fi1111cr.fi'irrnlran·11 clcr i N {f('irl'
skri\'/w /..1111giircl.11•.1ii11 ic/..t' l'lll'll 

ii1-:11at a11 hal'lla /..1111gi'irel.H'll 11i'idig 
11//i'11tligltt't. wi/..111111111' 111/ '1111111111 
all 1·id1aga de _\'/tfflif.:al'l' iitgiirdcr. 
som 1111'/ 1111.11•.1- 1'1:/imlerlig11. S/.:11111' 
lta11 i ml gol _f{i// anse til(l_i·ll1'st. all 
a11/..1io111'11 k1111giire.1 i mindre ut
striickning än i 11ii11111d11 parngrt(( 
sladgas, hegiirl' sa111t_\·c/..1• diinill a1· 

Fiin-alrart'll _tilr. 11iir l'gt'lu/11111 
skall sii/jas f"l w1/..1i1111 gl'/111111 flllllS 

.fiir.1org. 11/111 k1111giirn a11ktio111'11 i 
mindre utstriil:kning än s11111 _!iiUn 
111· N ~ _fiirs/a .1·1ycket. 0111 han an
.\ I'/' det til!f'ylll'.11. Inskränkning i 
fråga om kungörande av auktion a 
fast egendom. registrerat skepp. 
lutifartyg eller intecknade reserv
delar till luftfartyg mä dock icke 

20 Senaste lydelse l'i73: I 132 (jfr lll75:91!\)_ 
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N111'(11"t111ll<' lydd.1e· 

ni11,•n.1 omlmd.1·11wn. lnskriinkning 
i fråga om kungörande av auktion t1 
fast egendom. registrerat skepp. 
i11ftfartyg eller intecknade rcserv
dt .1r till luftfartyg rn~i dock icke 
äga rum utan gäldeniircns samtyc
ke: ej heller rnt1 stulan inskriinkning 
ske hetriilTande kungörande av 
auktion ä annan lös egendom. vari 
horgeniir har pantriitt eller annan 
siirskild förmänsriitt. som avses i 
förmänsriittslagen ( 1970: 9791. med 
mindre den horgeniir samtycker 
därtill. 

Fiir1•.1/11ge11 lydl'lsl' 

iiga rum utan giildeniirens samtyc
ke: ej heller mt1 sådan inskränkning 
ske hetriiffandc kungörande av 
auktion ä annan lös egendum. vari 
borgenär har rantriitt eller annan 
särskild förmänsriitt. som avses i 
förmänsriittslagen I f 970: 9791. med 
mindre den borgeniir samtycker 
därtill. 

77 §21 

Förvaltaren 1·11re pli/..rig 1111 sä 
snart s/..e /..011 vidtaga nödiga t1tgär
der för indrivning av utestäende 
fordringar: doc/.. må i de11 ordni11g, 
som i 64 .~ iir .1111dg{I(/ herri!f./itndl' 
1111ps/..m· med .fi'irsii/jning 111· hoels 
l'gl'11dom. hl'sl/l/11s 111111.1·/..111· med 
indril'/ling 111· hoe/.\' .lim/ringar. och 
.1·/..all. till/ .l'llilw1t 11pp.1/..01· hes/11tit.1. 
1·ad i 65 ~ .f('ir diir a1·.11•11 .fitll .fi'irl'
s/..1fre.1 iiga 11w1.11·w·andl' rilliimp
ning. 1\1111 .fi>rdrnn ej ind1'ii"as 11t1111 
011 riillegiing ella lag.1ii/..ni11g eller 
mal 0111 hl'lalni11g.1:fi'ire/iigga11dl' 
a11hii11giggiire.1· ella s/..i/jedom pi1-
/..allas. giille 1·ad i 7lJ ~.finnes .1·1ad
gat. Anhiingiggöres ej rättegäng el
ler lagsökning eller mal om hetal
ningsföreHiggandc eller räkallas ej 
skiljedom och kommer ej heller för
likning till ständ pä sätt nedan sägs. 
mil fordringen föryttras såsom an
nan lös egendom. 

Förvaltaren s/..111/ sä snart det 
lii11111/igen /..an .1/..e vidtaga nödiga 
t\tgärder för indrivning av utestäen
de fordringar. Anh~ingiggöres ej 
rättegång eller lagsökning eller mal 
om betalningsförcliiggande eller p;'i
kallas ej skiljedom och kommer ej 
heller förlikning till ständ rf1 siitt 
nedan sägs. må fordringen föryttras 
st1som annan lös egendom. 

78 §22 

Har förlikningsanbud gjorts an- Har förlikningsanbu<l gjorts an-
gående osäker eller tvistig tillgång gäende osäker eller tvistig tillgång. 
och .fi1111er ./('irrnltarcn fördelaktigt jilr.fi'irrnltaren anlllga 11nh11dl'1, om 
för konkursboet all anhudet 1111ta- han finner det fördelaktigt för kon-
gc.1. s/..all '11111 inhiimta .1wntyc/..e kursboet. Ställer giildeniiren säker-
tliirtill al' horgeniirema, niir till- het för vad som bjudes genom .{i:ir-
.1.di11ge11 11tgiire.1 m· .fi1.11 egendom, likningen, har han riitt att själv ut-
och c(iest tll' rii11e11.1 omh11dsma11. föra tvisten. 

21 Senaste lydelse 1946: 809. 
22 Senaste lydelse 1971: 498. 
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N111'lir1111lle lvdd1c 

God/..ii1111a dt'/1111' <'.i 1111h11det, iigl'I" : 
_t;'i1n1/tare11 hii11s/..j111a .fi"åga11 till 
horge11iira11a. Niir det him11/igc11 
/..1111 .1/..e, .1/..11// .J('irrnltaren inhiimta 
giild1·11iire11.1 111e11i11g i11111111 ji"ir/i/..
ning i11gc'is. iHot.Hiller sig giildcnii
rrn jiir/i/..11i11ge11 och ställer han sä
kerhet fiir vad som bjudes genom 
dc11, har han rätt att själv utföra 
tvisten. 

27 

Fiireslagcn lydl'i.l'l' 

80 * 
\/isar.f('irraltarc mofl•i/ja, oskick

lighet l'ill'I' ji'ir.1·111111ne/se i'id .fi1/lgii
ra11det m· sill uppdrag. må riit
tens omhud.rnwn, gransknings
mun, bor,:eniir eller gilldeniiren 
hos konkursdomaren giiru anmälan 
om j'iirhållandct. 

Giircs .11idan an111ii/11n elll'I" .fin
ner /..on/..11r.1domaren e/jest anled-
11i11g till 1111miir/..ning mot .fi'irrnlt11-
rt', iige J..m1J..11r.1dom1tr1'11 e.fier om
.1tiindighetema tillhilflu honom 1111 
Ji11/giira sina 1)/igganden eller sJ..i(j11 
hono111.fi·1in h1'.fi111ningen. 

l11n1111 Jiin·a/t11re 11111 .1/..i/j11.1 .fi·tln 
h1'.fi11 t ningen, i11 hii111 t <' J..011J..11rsdo-
111aren, diir t'.i a111nii/1111, sofll 111·1111 

.1iigs, gjorts 111· ofllh11d.1.,,1111111en. 
_1·11mnde .fi'11n denne. Efter första 
horgenärssammanträ<let må förval
tare ej entledigas förrän borgenä
rerna vid samm<mlrä<le. som av 
konkursdomaren utlysts. erhållit 
tillfälle att inför honom yttra sig i 
iiren<let. Konkursdomaren äge lik
vtil. om han finner skiil <liinill. i av
hi<lan ptl horgenlirernas yttrande 
försätta förvaltare ur tjänstgöring; 
<lock må det ej ske innan yttmnde 
fi·1/11 omlmd1mw1nc11. diir .1äd1111t 
sJ..1111 1ll'gi1·a.1. in/..ommit till /..011-
J..11rsdom11re11. 

Fiin-altare skall pti egen hegiiran 
entledigas 111· /..on/..ursdomaren. om 
h11n 1·is11r s/..iil till det. Fiirrnlta/'I' 
.\(}fil .finnes ic/..e rnra liimp/ig elll'I' 
m· annan or.wJ.. hiir skiljas .fi'ån 
1111pdr11get s/..all 11r /..011/..11rsdonw
re11 e111/edig11s e.fier .fi·11mstiil/11i11g 
m· t il/.1._1·11sm_rndighcte11. gransJ..
ning .11111111. horgeniir eller giildc11ii
re11. 

Fiin·alturc mä ej entledif!llS 11ta11 
alt tillsynsmyndigheten erhållit till
_fi'il/e all yllm sig. Efter första hor
genärssammanträ<let må förvaltare 
ej entledigas förrän borgenärerna 
vid sammanträde, som av konkurs
domaren utlysts. erhållit tillfälle att 
inför honom yttra sig i 1irendet. 
Konkursdomaren äge likväl. om 
han finner skäl därtill. i avbidan på 
borgenärernas yttrande försätta 
förvaltare ur tjänstgöring; dock mä 
det ej ske innan tillsy11smy11dighe
te11 erhållit til(fi'ille att y11ra sig. 

81 §23 

Finnes i boet egendom, vari sär- Finnes i boet egendom, van sar-
skil<l förmtmsrätt ~iger rum. skall. skild förmånsrätt äger rum. skall. 
23 Senaste lydelse 1967: 229. 
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N111·11u11lllc lydd"' 

.,;, vitt det inverkar pa de hoq,!enii
rer\ riitt. som icke i <.len egendom 
hava si1<.lan förmirnsriitt, av egendo
mens avkastning och köpeskilling 
giildas kostnaden f'iir egendomens 
v:\rd llCh forsiiljning iiven..,om det 
arvode 1i// rii111·11.1· omhud.11111111 och 

./i'irl'1i!wr1', som enligt 1·ad i !C l)(;h 
!O ** s1adg11.1 skall utg[i för egendo
men. 

28 

F1ir1'.1 /agn1 /rdl'i.li' 

-.ii vitt det inverkar pi1 de horgenii
rers riitt. som icke i den egendom 
hava si'idan förrn:1nsriilt. av egendo
mens avkastning och kiipe.,killing 
giildas kostnaden f'iir egendomens 
v~ird och forsiiljning iivensom det 
arvode som enligt 50 a ~ .li'ml1' 

.l'/ycf..1·1 .1w111 ~2 och in ** skall utga 
for egendomen. 

Da siirskild fiirmimsriitt iigcr rum i hoet tillhörig egendom. m{1 ej till för
fang for nagon. som iiger si1dan förmänsriitt eller förmänsriitt. som skall 
heaktas framför den siirskilda. av egendomen-, avkastning och köpeskilling 
giildas annan konkurskostnad iin ovan sagts: dock att, där den siirskilda 
förmiinsriitten grundar sig pft företagsinteekning. av egendomen mft bestri
das jiimväl övriga konkurskostnader. i den män hoet eljest ej liimnar till
gfrng diirtill. 

Arvode till rii111•11s 0111hmi.1111a11 

och 1i// förvaltare hestiimmes av 
rätten: iiro llere förvaltare. skall for 
envar hestiimmas siirskilt arvode. 

Arvode till förvaltare hestiimmes 
av riitten: iiro flere förvaltare. skall 
för envar hestiimmas siirskilt arvo
de. 

Sädant arvode mt1 icke siittas till högre belopp iin som med avseende t1 
det arhete uppdraget kriivt. den omsorg och skicklighet. varmed det ut
förts. samt hoets omfattning mä anses utgöra skälig ersättning för uppdra
get. 

Ej må arvode efter tid räknas. 

83 * 
Arvode till riille11.1 omlmd.1m1111 

ii1·e11.l'u111111-rode1il/ förvaltare skall 
bestämmas till visst helopp i ett för 
allt. utan så iir att jiimlikt 81 * må 
anses erforderligt. att for egendom. 
som avses i sagda paragraf. beriik
nas särskilt arvode. Sådant siirskilt 
arvode mtl kunna bestämmas innan 
arvodesfrågan i övrigt avgöres. 

Arvode till förvaltare skall be
sttimmas till visst belopp i ett för 
allt. utan så är att jiimlikt 81 * må 
anses erforderligt. att för egendom, 
som avses i sagda paragraf. heräk
nas särskilt arvode. Sådant särskilt 
arvode må kunna bestämmas innan 
arvodesfrågan i övrigt avgöres. 

Vid bestämmandet av siirskilt arvode. som ovan siigs. skall vad i 82 * 
stadgas om de grunder. efter vilka arvode skall heräknas. iiga motsvarande 
tillämpning. 

Arvode till rii11e11s 0111h11drnu111 
och 1ill förvaltare bestämmes efter 
därom hos konkursdomaren gjord 
framställning från den till arvode 

Arvode till förvaltare bestämmes 
efter därom hos konkursdomaren 
gjord framställning från den till ar
vode berättigade: och bör, där det 
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beriittigade: tH.:h hör. diir det himr
ligen kan ske. arvode rit en giing 
hestiimmas för samtliga därtill be
riittigade. Framstiillning. som nyss 
sagts. skall angiva det hclorr. som 
i arvode fordras. och. diir hestiim
mande av särskilt arvode för vis-; 
egendom kan ifrågakomma. jiimviil 
det belopr. som i sädant avseende 
ibkas. Vid framställningen skall fo
gas ej mindre redogörelse for det 
arhete uprdraget medfört iin iiven 
srecificerad riikning. utvisande det 
fordrade hclorrch fördelning r~i de 
olika förvaltningsi1tgiirderna. Har 
förvaltare .fi'ir 1·i.1s .fi'in·a/111i11g.1iit
giird. si1so111 .fi'irrii11a11de 111· ho111>11-
1ec/..11 ing. 111/i'irn 111fr 111' n·i t t eg(111g. 
l1tlllamll' 111· a11/..tio11 dlcr drli/..t. an
litat 1111111111 m:h har gottgörelse där
för tillgodoförts drn11e eller har er
siittning för utgifter tillgodofiirts 
rii11c11s 0111h11d.11111111 eller förvalta
re. skall si1dan1 angivas i redogörel
sen. 

Flirt'.,/age11 lydelse 

liimrligen kan ske. arvode r!i en 
gäng hestiimmas för samtliga diirtill 
beriittigade. Framstiillning. som 
nyss sagh. skall' angiva det hclorr. 
som i arvode fordras. och. diir he
stämmande av siirskilt arvode fiir 
viss egendom kan ifr{1gakomma. 
jiimviil det helorr. som i si·1dan1 av
seende iiskas. Vid framstiillningen 
skall fogas ej mindre redogörelse 
för det arhete uprdraget medfört iin 
iiven specificerad riikning. utvisan
de det fordrade helorrets fördel
ning pit de olika fiirvaltningsi1tgiir
derna. Har förvaltare anlitat hitrii-
1fr som ar.\1'.1 i 5:! ~ och har glittgö
relse diirfor tillgodoförts hitriidet 
eller har ersättning för utgitkr till
godofi.ins förvaltare. skall si1dant 
angivas i redligörelsen. 

Kan fräga upp!..omma om hestiimmam.lc av siirskilt arvode för viss egen
dom. itligge förvaltaren att tillhandahälla konkursdomaren förteckning 
över kiinda riittsiigare. som hava siirskild formi'tnsrätt i egendomen. 

85 §24 

Da framstiillning om hestiimmande av arvode inkommit. utsätte kon
kursdomaren dag för ärendets hamlliiggning vid riitten. Avser1h1mstiill
ning allenast hestiimmande av siirskilt arvode för viss egendom. iige dock 
konkursdomaren rriiva. huruvida skäl att företaga fritgan diirom innan ar
vode i övrigt hestämmes m11 anses föreligga. 

Sedan dag för iirendets handliigg
ning vid riitten hlivit utsatt. skall 
konkursdomaren ge110111 /..1111glird
.\l'. .10111111i11s11io dagar före den ut
satta dagen i11.fl'ires l'll gtlng i Post
och /11ri/..es Tid11i11gt1r och den eller 
de ol'l.1tidni11g11r. s11111 he.1tiimt.1 ji'ir 
1~1.f('11tliggiir1111dl' m· /..1111giirdser 
11111 /..1111/..11rsc11. 11~/'iirda /..alle/se å 
1·cdcrhiira11dc riillsiigare au rid 
riill1'11 11~/i'irn sin talan: och .1·/..all 
dii1:jii1111e siirs/..ild /..allcl.1·c meddc-

24 Senaste lydelse 1977: 675. 

Sedan dag for ärendets handliigg
ning vid riitten hlivit utsatt. skall 
konkursdomaren i god tid före den 
utsatta dagen till horge11iir, som 
hos /..011/..11rsdom111·e11 hegii/'/ att hli 
111ulerriitt11ll. samt till den, för vil
ken arvode skall bestämmas. och 
gäldenären siinda 1111derrii11clse 11111 
tid och plats fiir ha11dliigg11i11ge11 
1·id rii11e11. Undcrriillclse skall in
nehålla 11ppg(f1 om belopp. som i 
arvode fordras. I fall. som omför-
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la.1 den. for vilken arvode skall be
stiimmas .. 11/ oc/.. giildcnären. K11l
IC'ls1· sJ..all innchi1lla 1111dnrii11ei.H' 
om belopp. som i arvode fordras. I 
fall. som omformiiles i 84 * ;mdra 
stycket. iig1' dC'11, s11111 liar {Jalllriilt 
i den egem/11111. 1·arom .fi-tlga iir . 
.fi'ira 11111111 i iirl'11d1•1. 1i1ulil 1111 han ej 
i /..1111/wr.1·e·11 be1·a/..a1 sin .fi1rdran; 
s/..11/ande konkursdomaren i god tid 
till envar. som har siirskild för
månsriitt i egendomen och vars ad
ress är kiind. iivcrsiinda /..alle/se. 
som nyss sagts. Är .1·ådan1 fall fiir 
h11ndc11, a1tfr1/gu11 om an·ode t'.i i11-
1·er/..11r pil borgeniirern11.1· riilt, s/..all 
/..ungiirelse. l'11rom 01·1111 s1adg111s, 
l'.i 11~/i'ird11s. men 1·1mle siirs/..ild /..al
lel.1e meddelad den,.fi'ir l'i//..1'n arl'O
de s/..al/ hestiimmas, stl oc/.. giilde
niiren. 

Del .fi'åga iir om lwwiimm11ndc m· 
llrl'Ode till .fi'irl'lllt11re, s/..a// /..on
/..11rsdo11111ren inhiimta yttrande 
ärendet av riillens ombudsman. 

30 

Fiirl'slage11 lydelse 

mäles i 84 § andra stycket. sk111/ 
konkursdomaren i god tid till en
var. som har särskild förmiinsrlitt i 
egendomen och vars adress är 
känd. översända 11ndarii11d.H'. som 
nyss sagts. 

Konkursdomaren s/..all inhämta 
yttrande i ärendet av 1illsynsmy11-
dighete11. 

86 § 

Rii11e11.1 ombudsman iige ej upp
hiira arn1de .fi'irriin sl11tredm·isni11g 
a1·gii·i1.1 i /..onkursen, 11111n så iir all 
ile111 dii1:fi'iri111um t1\'g1lr: och mtl ej 
an·odc 11ppbiim.1· 111',/()n·altare förr-
1in han avgivit slutredovisning för 
sin förvaltning. 

Fön·altare fär ej upphiira an·ode 
förrän han avgivit slutredovisning 
for sin förvaltning. 

86 a §25 

Utan hinder av vad i 82-86 §§ Utan hinder av vad i 82-86 ~~ 
finnes stadgat häremot strid<mde finnes stadgat häremot stridande 
må rii11e11.1 ombudsman och förval- må förvaltare, om det med hänsyn 
tare. om det med hiinsyn till omfatt- till omfattningen av det arbete upp-
ningen av det arbete uppdraget draget medfört, den tid under vil-
medfört, den tid under vilken kon- ken konkursen varat och ytterligare 
kursen varat och ytterligare beräk- beräknas pågå samt övriga förhål-
nas pågä samt övriga förhållanden landen finnes påkallat av synnerliga 
finnes ptlkallat av synnerliga skäl. skäl, av konkursdomaren tillerkän-
av konkursdomaren tillerkännas nas skäligt belopp att utgå i avbidan 
skäligt helopp att utgä i avbidan på på att arvode slutligen bestämmes. 
att arvode slutligen bestämmes. Framställning därom skall angiva 
Framstiillning därom skall angiva det belopp som fordras ävensom de 

2~ Senaste lydelse 1959: 18 I. 
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der helorr som fordras iivemom de 
sbl vilka ~1hcroras för erhidlande 
av !->o'tdan hetalning. Vid framstiill
ningen skall fogas redogörelse for 
det arhete urpdraget medfört ~amt 
11rpgift om boets ekonomiska stiill
nmg. Ö1·1·r .fi'11111.11ii//ni11g, som 
gjon.1 111· .fi"j1T11//11/'l', .l"l..111/ /..011/..111'.1-

d1111111r1'11 inhiimta yttrande av rii1-
ll'11.1 11111h11dsn11111. 

31 

Fiireslagen lvdc/sc 

skiil vilka åberopas för erhållande 
av st1dan hetalning. Vid framställ
ningen skall fogas redogörelse för 
det arhcte uppdraget medfört samt 
uppgift om hoets ekonomiska ställ
ning. K11n/..11rsdom11re11 .1-/..11// in
hämta yttrande i 1iremier av 1ill
.1-rnsmyndig/1eten. 

4 kap. 
0111 giildcniirs .1/..yldighctcr 1111da 

/..1111/..11r.1en .1a1111 riill !il/ 1111dcr/11//I, 
.11i oc/.. om ho11pplcc/..ni11gsed 111· an
nan iin giildcniirl'n. 

Giildeniiren.1· s/.:yldi~:/1cter m. m. 

88 § 
Giil1frniir må ej efter det beslut 

om hans försättande i konkurs 
meddelats och innan Iran al'iagl 
dcn i 91 § fi"ires/..ril'lla ho11ppteck
ningsed utan samt_\'c/.:e a1· riittens 
ombudsman he1-1il'l1 sig från den 
ort, där han iir hosatl. Senare un
da /.:on/.:11rscn må gäldenären ej 
11/an samtycke a1· omhudsmanncn 
hegil'll sig längre hort iin all han 
/.:an en 1·cc/.:a eficr /.:111/else personli
gcn i1ifinna sig inom rättens dom
sag" tl or/. där hans närvaro på/.:a/
las; 1·are oc/.: giildenärt•n skyldig uti 
för ombudsmannen och fjjrl'l1ltare11 
11ppgil'a sliillct, diir han l'istas, 
och, om det är 11/llm domsagan, 
1·i.1·s därinom hosa/I person, till l'i/
/.:en kallelse il honom må lämnas. 

Giildl'l1iirt'n får ej efter det beslut 
om hans försättande i konkurs 
meddelats och innan ed enlif.?f 91 § 

har al'iagts hegil'll sig från riket 
utan samtycke a1· /.:on/.:ursdoma
rcn. Om det senare under ko11/.:11r-
sen skäligen kan befaras att giildc
niiren genom att hegil'a sig från ri
ke/ undandrager sig skyldighet som 
.fhres/.:ril'l'S i denna la1-1, .får förhud 
meddelas honom att liimna riket. 

Kan det s/.:iiligen ht'.fiiras all giil
deniiren äsidosiitter förhud att be
girn sig från riket . .får han åliiggas 
1111 liimna (f'rtln sig sill pass till till
synsmyndigheten. 

Kan det s/.:1iligen bt'.fill'a.1· all giil
deniircn 1-1enom att hegii·a sig .frän 
den ort där han iir hosa/I undan-
dra1.:a sil:{ skyldighet som .fiireskri-
1·es i denna 1111-1 . .filr .fi'irh11d medde
las '111110111 att liimna orten. 

Besl11t om resi:fhrh11d eller om 
1llägga11de .fi'ir giildcmiren att liim
na ifrån sig pass medddas ar /.:on
/.:11rsdomaren pil be1-1iira11 a1-.fi'irrnl
tare11 eller ti/ls_1·11.rn1yndi1:heten. 
Niir s/..iil.fi'ir sådant hcsl11t ej liingre 
föreli1-1ger. skall besl11tet omedel
bart /11/t-as. 

Innan beslut meddelas i ji·åga 
som a1·ses i denna fl(Jragra.f~ skall 
/.:onk11rsdomare11 bereda t:iildenii-
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ren . .fi'irHilt111'1'11 och ti//.1r11.1·111_rn
i/ig/iete11 ti/Uiilfr 11tt _1·ttra sig. 11111 
dl't lii11111lige11 /,1111 s/..c och det c:i 
.filllll'.\' \'11/'ll //tlln hl't.1·dl'f.H'. J\on
/..11rsdo11111r1'/I .fiir 11c/..s1i llii//11 .hir
lla11d/i11g i.fi'1/g1111. 

Bytl'r giillfrniirn1 1·i.1rd.11'11rt . 

. 1·/..ull llu11 111nldl'/a .fi'i1Tti!t11rl'11 1·11r 

'11111 1·ist11s. 

XX Il~ 
Har g1ildl'11iiren enligt 14 h ~ 

liim11111 ifr1l11 sig sitt p11ss. s/..all /..on
k11rsd1111111rl'11 11111edl'lh11rt t'.fier k1111-
kurshl'sltl/1't priii·a 11111 giilJe11iire11 
skall 1lt1'r:fil passet. Kan det s/..iili
gen ht'./'aras att giilde11iir1'11 1hid11-
siitter fi'irhud att hl'gil'll sig .fi't/11 ri
ket. har han <'.i riitt att 1lte~fil pas
set. 

89 * 
Giildcniir rnrc pli/..tig girn klln

kursdomarcn. riittens omhud.1·11u111. 
förvaltare och granskningsman 
1fre11so111, 1·id horge11iirs.\'llmma11-
triide, horgc11iirem11 de upplysning
ar om boet. som de begära. 

Vid borgeniirssammantriidc skall 
gtildcntiren vara tillsttides. sa framt 
han ej är hindrad av laga förfall. 
Vill gäldenären. utan· att sådant hin
der föreligger. frim sammanträde 
utebliva. tage konkursdomarens el
ler, om st1111111w11riidet s/..111/ hällas 
i1~fi'ir riittens omh11dsm1111, dennes 
samtycke därtill. Utebliver gälde
nären från sammanträde. vare hans 
utevaro ej hinder för handläggning 
av de ärenden. som där skola före
komma. 

Giilde11iir1'11 .1/..ull lii1111111 kon
kursdomaren. tillsy11.1my11dighctc11, 
förvaltare och granskning.sman de 
upplysningar om boet. som de be
gära. 

Vid borgenärssammantriide skall 
gäldenären vara tillstädes. så framt 
han ej är hindrad av laga förfall. 
Vill gäldenären. utan att sådant hin
der föreligger. från sammantriide 
utebliva. tage konkursdomarens 
samtycke diirtill. Utehliver gälde
nären från sammantr~ide. vare hans 
utevaro ej hinder för handläggning 
av de ärenden. som där skola före
komma. 

91 * 
Giildeniir l'llrt' pli/..tig att inför 

konkursdomaren med ed fii.1·ta den 
i anledning m· konkursen upprätta
de houpptcckningen.1· riktighet. Då 
!'den skall al'/iiggas, gäre gäldenä
ren .fhrsr de tillägg till bouppteck
ningen eller de ändringar diiri, som 
han mi1 .finna påkallade. och betyge 

Giilde11iire11 s/..all inför konkurs
domaren al'iiigga houpptec/..nings
ed. Han skall diin·id göra de tillägg 
till eller ändringar i den med anled
ning a1· konkursen upprättade bo
uppteckningen som han finner på
kallade och med ed het.\·ga att bo
uppteckningen med gjorda tillägg 
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diirl'.fil'r med ed. alt bouppteck
ningen (med chiri 111· hon11111 gjorda 
tillligg elln ;indringar) är riktig. st1 
att honom vctcrligen id.c nägon 
tillgt111g eller skuld 111elii111nats. t'.i 
heller 1111gon ril/gl1ng elll'r skuld, 
.10111 ('.i hiir till h11e1. llflf'lllgif.\'. 

Den i 91 * föreskrivna boupp
teckningsed skall avläggas vid 
första horgenärssammantrlidet. Är 
gäldeniiren av laga förfall hindrad 
att dä avlägga eden eller lir till följd 
av siirskilda omstiindighcter boupp
teckningen d[1 ännu ej till konkurs
domaren inkommen. kalle konkurs
domaren. sedan förfallet upphört 
eller houppteckningen inkommit. 
stl snar\ ske kan gäldenären att in
finna sig för edgangens fullgörande; 
och varde rii11en.1· omhudsman och 
förvaltaren underrättade därom. 

Är gii!tleniircn hiikrad eller tll'

/iig.1·e1 hoc11d1'. mil /..011/..ursdoma
ren 1il/är11 honom all ,fi1//giira ed
g1/ngen i11fi'ir dm doms10/ eller /..on
k11rsdom11n'. .mm iir niinnast; iir 
gäldeniiren sjuk. iigl' ko11/..11r.l'lio11111-
re11 ltltll lt1111om lt1'111111a i .1·in hostad 
m·liigga eden. 

33 

/-'iin·.1/agl'11 lyclelse 

eller ändringar är riktig. sf1 all d!'I ej 
honom veterligen !tar oriktiRI 11re
lii11111ar.1· l'l/er uppragits någon till
gång eller skuld. 

Är f,!iiltl1'111'iri'11 juridisk person 
11clt .finnas .fll'ra stiil(fi'ifl'tr1'id11re, 
helu'ira ho11pptcck11i11gsed ej lll'

/iigga.1· 111· sådan stii/!fi'iretri'idare 
l'lll'.1 edgång .fi'irl'(t//aren anser sak-
110 h1'/Y1ielse .fi'ir hourredningen. 

Den i 91 * föreskrivna houpp
teckningsed skall avläggas vid 
första borgenärssammanträdet. Är 
gäldenären av laga förfall hindrad 
all dä avlägga eden eller är till följd 
av särskilda omständigheter houpp
teckningen då ännu ej till konkurs
domaren inkommen, kalle konkurs
domaren. sedan förfallet upphört 
eller bouppteckningen inkommit, 
så snart ske kan gäldenären all in
finna sig för edgångens fullgörande; 
och varde tillsynsmyndigheten och 
förvaltaren underrällade därom. 

Niir anledning förekommer. får 
/..011/..11r.l'dom11ft'll tillåta gäldenären 
au al'liigga eden infiir annan kon
kursdomare. Är gäldenären sjuk, 
fur eden 111'/iiggas där han vistas. 

93 §W 

fall. da det åligger förmyndare I fall. då det åligger förmyndare 
att avliigga .11/dan t'd, som m1ifi'ir- all avlägga houpptec/..ningsed, V<tre 
mciles i 9/ ~- vare jämväl den jämväl den omyndige, om han fyllt 
omyndige. om han fyllt femton hr. femton år, pliktig all avlägga eden, 
pliktig att avlägga eden. sä framt så fram\ förvaltaren eller borgenär 
förvaltaren eller horgenär det yrkar det yrkar samt ej sådana särskilda 
samt ej sådana särskilda omstiin- omständigheter föreligga, all anled
digheter föreligga, all anledning till ning till edgången saknas. 
edgången saknas. Är giildeniir g{fi 
tlliggc samma skyldighcl '11111.1· ma-
kt'. 

Giildl'llärs ham t'ila. diir g1'i/d1'
niiren iir diid, hans .l'liirhl111sdel-

28 Senaste lydelse 1971: 878. 

3 Riksdagen 1978/79. I .l'aml. Nr 105 

Annan iin gii/deniiren iir .1·ky/dig 
att på yrkande av förvaltaren eller 
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iigorc, .11/ oc/.. giildl'11iirt'11.1 /111.1ji1//.. 
och (jii11arc• \"llrt', om det kan anta
gas. att dc iiga /..1111.1/..ap 0111 ho('!, 

pii/..tige att pa yrkande av förvalta
ren eller borgeniir avliigga ed . . 10111 
11.r.1.1 11ii111111s. flllr 11{1go11 /11!fl egc11-
clo111, .10111 /iiir till hoct. 0111 hii11cler, 
1·11r<' hllll pli/..tig au 11ppgii·a 1·ad 
'1011 0111'1iindcr/1qfi ol'h 111eci ed.fii.1-
ta 111111g(fie11. si1 .fi"an// .fi"irl'Cl/tar1•11 
l'!/cr horgt'niir det yr/..ar. 

Edgängsyrkande, ~om ovan i 
denna paragraf avses. skall göras 
hos konkursdomaren. Har sådant 
yrkande framstiillls. kalle konkurs
dl)maren den. av vilken edghng äs
k;ts. att infinna sig inför konkursdo
maren å tid och stiille. som av ho
nom bestiimmas; undcrrätte ock 
diirom rii11e11.1· omh11d.1ma11 och för
v;tltaren samt, där edgångsyrkan
dct framställts av borgeniir, denne. 
Medgives yrkandet. varde. om det 
kan ske. edgången genast fullgjord; 
kan det ej ske vid tillfället. meddele 
konkursdomaren beslut om tid och 
stiillt:. då eden skall inför honom 
avläggas. Medgives ej yrkandet. 
varde frägan om edgimg skall äga 
rum hänskjuten till rätten; och va
re. diir rätten bifaller edgtmgsyr
kandet. om edgångens fullgörande 
inför konkursdomaren lag, som 
nyss sagts. Bestämmelserna i 92 * 
andra stycket skola i fall. varom 
hiir är fråga. äga motsvarande till
lämpning. 

34 

Fiir1'.1·/agen /ydd.l'l' 

borgenär avlägga hm1f'f'/C'c/..11i11gs
C'ci dia hccdiga 1·is.1· llf'/IR!fi i ho
llf'flll'c/..11i11gn1, om det kan antagas 
att sclcil111 edgcing iir a1· hl'tyde/.1·e 
.fi'ir ho11tred11i11ge11. 

Edgångsyrkande, som ovan i 
denna paragraf avse~. skall göras 
hos konkursdomaren. Har sädant 
yrkande framstiillts. kalle konkurs
domaren den. av vilken edgång äs
kas, att infinna sig inför konkursdo
maren a tid och ställe. som av ho
nom bestämmas; underrälle ock 
därom 1il/.1·v11smy11dighcte11 och för
valtaren samt. där edgt1ngsyrkan
det framställts av horgenär, denne. 
Medgives yrkandet, varde. om det 
kan ske. edgången genast fullgjord; 
kan det ej ske vid tillfället. meddcle 
konkursdomaren beslut om tid och 
stlille, då eden skall inför honom 
avläggas. Medgives ej yrkandet. 
varde frågan om edgäng skall äga 
rum hänskjuten till rätten; och va
re, där rätten bifaller edgångsyr
kandet, om edgångens fullgörande 
inför konkursdomaren lag. som 
nyss sagts. Bestlimmelserna i 92 * 
andra stycket skola i fall, varom 
här är fräga. iiga motsvarande till
lämpning. 

94 * 
Undandrager sig L:cildeniir alt 

fullgöra vad honom enligt 54. 88. 
89. 91 eller 93 * åligger eller över
träder giildcniir .fiirhud, varom 
stadgas i 88 *, mä han efter omsliin
digheterna hämtas eller genom häk
te tillhållas att fullgöra sin skyldig
he\. 

Undandrager sig giildenären att 
fullgöra vad honom enligt 53, 88. 
89. 91 eller 93 § åligger eller över
träder han rese.förhud. varom stad
gas i 88 ~. må han efter omständig
heterna hämtas eller genom häkte 
tillhållas att fullgöra sin skyldighet. 
Detsamma gäller, om det skäligen 
kan hefaras all gäldenären undan
drager sig skyldighet eller ö1·erträ
der fijrh1ul som 1111 har angetls och, 
betrii.ffunde häktning, siirskild an
lt'dning .fi)rekommer. 
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Undandrager sig annan att fullgöra cdgfmg. som hlivit höni.)lii criligt 93 ~ 
förelagd. varde hiimtad eller genom förcliiggandc av vite eller genllm hiikte 
tillhtillen att fullgöra sin skyldighet. 

Varder nf1gon efter ty nu iir stadgat hMlen i hiiktc, skall kostnaden hiirfiir 
giildas av allmiinna medel. 

95 §27 

Ptl konkursdomaren 1111/..0111111e 
att förordna om vidtagande av i1t
gärd enligt 94 § och att utdöma 
förelagt vite. Har ni'lgon./i'ir rreds/..11 
insatts i häkte, skall konkursdoma
ren. dä anledning till hans kvarhål
lande ej liingre är f'ör handen, ge
nast förordna om hans lösgivande. 
Den, som insatts i häkte. skall se
nast var fjortonde dag inställas för 
konkursdomaren. 

Oet !111/..0111111er pci konkursdoma
ren att rnl hcgiiran 111· .fi'in·11/tal'l'11 
l'i/a rill.1,_,·11.wnyndighcrcn förordna 
om vidtagande av åtgärd enligt 94 § 

och att utdöma förelagt vite. 
Har nägon insatts i häkte. skall 

konkursdomaren. dä anledning till 
hans k varhällandc ej längre är för 
handen. genast förordna om hans 
lösgivande. Den, som insatts i häk
te. skall senast var fjortonde dag in
ställas för konkursdomaren. Ingen 
/ilr under ko11/..urse11 hållas häktad 
längre tid än tre månader. 

/1111a11 hes/ut meddelas i fråga 
som m·s1'.1· i denna 1111ragra_t: skall 
konkursdomaren hercda gäldcnii
ren . .fiirl'(i/faren och tillsyn.1·mv11-
dig/1ete11 ri/(li'ille aTT yTTm sig, om 
det lämpligen kan ske och det ej 
finnes 1·ara utan hetydl'i.l'l'. Kon
kursdomaren .får ockstl hålla Jiir
handling i frågan. 

95 ll § 
Är giilderiiiren häktad med stöd 

av 14 h §. skall konkursdomaren 
eller, i fall dtl ko11kur.1·a11sökningc11 
priil'a.1· lll' rätten. denna i samhand 
med konkursbcslurer pröm om gäl
de11äre11 fi1r(/ara11de skall 1·ara häk
tad. Fiireli1-1ga skäl till hiikt11i111-1 en
li1.:t 94 ~.skall hiikt11ingen bestå. 

96 * 
Hur n'.1e,/'iirh11d meddelars 1-1iilde-

11iir, .fi'i1:/llll1' .fi'irhuder, stl snart giil
deniiren 111'/agt den i 91 § .fi'ires/..ri1·-
1111, hourrrec/..ningsed. 

i 1 Senaste lydelse 1946: 809. 

Om 1-1äldeniiren iir juridisk per
son, äga 88 §, 88 a §, 89 § första 
stycket, 94 §första och tredje styc
ke11a. 95 § samt 95 a .9 tillämpning 
ä1·e11 på styrelseledamot, l'erkstäl
lande direktör och liki-idator som 
a1·gå1t eller entledigats senare än 
ett år fiJre dagen då k!mk11rsansii
ka11 kom i11 till ko11kursdomare11. 
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98 §28 

Förvaltaren skall i .rnnmld med 
riitt1·11.1 0111h11d1111a11 handliigga frtt
ga om vad som fär utgfl enligt 97 §. 

Uppkommer tvist, iigcr 27 * fjlirde 
. 1·1vc/..e1 motsvarande tilllimpning. 

Förvaltaren skall handliigga fråga 
om vad som far utgfl enligt 97 ~. 
Uppkommer tvist. äga 27 * fjärde 
och .frmte styc/..cna motsvarande 
tilHimpning . 

99 * 
Giildenär vare herättigad att av 

konkurshoet erhålla vad som er
fordras för resa och uppehälle, när 
han enligt vad i denna lag stadgas 
har att instlilla sig hos konkursdo
maren eller annorstädes, dock ej 
mera, om han vistas utom rättens 
domsaga, än som tarvades, om han 
uppehölle sig därinorn å ort. där 
han sist vistades. 

Glildenär vare berlittigad att av 
konkurshoet erhålla vad som er
fordras för resa och uppehälle. när 
han enligt vad i denna lag stadgas 
har att inställa sig hos konkursdo
maren eller annorstlides. dock ej 
mera, om han vistas utom rättens 
domsaga, än som tarvades. om han 
uppehölle sig därinom ä ort. där 
han sist vistades. Vlld nu sagf.I' gäl
ler ifren hetn{fflmdc stldlln fiirut
\'llrandc stiillfi'irctriidare som m·se.1 
i 96 §. 

Angt1ende ersättning till gäldenliren för inställelse vid sammanträde i an
ledning av anmärkning mot efterhevakning stadgas i 111 *. 

Annan ii11 den som l/l'H'.I' i .fiJrsta 
stycf..ct iir haiilligad all m· /..cm
J..urshoet erluilla crsii1111ing fiir in
stiillelsc enligt 93 ii andra styc/..et 
c.ficr \'(Id /..011/..11rsdo111are11 pnfrar 
s/..iiligt. 

102 * 
St\ snart hevakningstiden gått till 

ända. överliimne konkursdomaren 
det ena exemplaret av de inkomna 
bevakningshandlingarna till rii11en.1· 
omh11dsman, som har att skynd
samt upprätta en förteckning. utvi
sande för varje bevakad fordran 
dess hel opp och. om förmånsrätt 
yrkats, den åberopade grunden där
för samt den plats i förmånsrätts
ordningen. som enligt det framställ
da yrkandet skulle tillkomma ford
ringen. Förteckningen skall upprät
tas i tvfl exemplar. av vilka det ena 
skall biläggas de till omh11dsman
nc11 överlämnade bevakningshand-

28 Senaste lydelse 1968: 625. 

Sa snart bevakningstiden gfltt till 
ända, överlämne konkursdomaren 
det ena exemplaret av de inkomna 
bevakningshandlingarna till .fi'irl'lll
tarcn, som har att skyndsamt upp
rätta en förteckning. utvisande för 
varje bevakad fordran dess belopp 
och, om förmånsrätt yrkats. den 
åberopade grunden därför samt den 
plats i förmansrättsordningen, som 
enligt det framställda yrkandet 
skulle tillkomma fordringen. För
teckningen skall upprättas i tvä ex
emplar, av vilka det ena skall biläg
gas de till fiirl'llltaren överlämnade 
bcvakningshandlingarna och det 
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lingarna och del andra tillställas 
konkursdomaren för all jiimte det 
andra exemplaret av handlingarna 
vara all tillgä hos horrnm. 

37 

f'iire.1l11gl'11 lydelse 

andra tillstiillas konkursdomaren 
för att jiimte det andra exemplaret 
av handlingarna vara all tillgti hos 
honom. 

I 03 ~ 29 

Efter bcvakningstidens utgtrng Efter hevakningstidens 111gt1ng 
hcstämme konkursdomaren utan hestiimme konkursdomaren utan 
dröjsmal efter samr{1d med riilll'llS 
0111/md.rnwn och förvaltaren ej 
mindre viss tid. inom vilken an
miirkningar mtt framstiillas mot de 
bevakade fordringarna. och stiille. 
varest de till omb11ds111111111e11 över
lämnade bevakningshandlingarna 
skola httllas tillgängliga för gransk
ning. iin även tid och ställe för det 
borgeniirssammanträde. som enligt 
108 * skall hällas inför 0111h11d.1-
111a1111e11. därest anmärkningar 
framställas. 

Anmärkningstiden skall bestäm
mas till minst tvä. högst fyra vec
kor från bevakningstidens utgång: 
dock må ko11k11rsdomarc11, diir dl't 
priil'as 01111dgc'i11glige11 11iidigt, .fi1st
stiil/11 längre anmärkningstid ii11 1111 

sagl.I". Det i 108 * omförmälda sam
manträde må icke hållas tidigare än 
två eller senare än fyra veckor från 
utgången av anmärkningstiden. 

Ko11k11rsdomare11 hestiimme ock 
1·is.1· dag i11om .fjorto11 dagar fr1/11 
nys.rniimnda .rnmma111riide, cl 1·il
ke11, därest ji"irlik11i11g ej triWi1s, 
111älet angående de t1·istiga fiml
ringam11 skall l'id riit1e11 .fi"ireko111-
111a. Diir det i siirskilt .fii/I he.fin11es 
11iid1·iindigt, må målet 11tsiit1as till 
se11are tidpunkt. 

De m·giira11de11 som anes i 
,li'irsta och trec<ie styckena .filr triU: 
,fi1s ,li'irc utgången m· hel'llk11i11gsti
de11, om det lämpligen ka11 ske. 

29 Senaste lydelse 1975: 244. 

dröjsmt1l efter samrt1d med förval
taren ej mindre viss tid. inom vil
ken anmärkningar må framstiillas 
mot de bevakade fordringarna, rn.:h 
stiille. varest de till .fi'irr11ltare11 
överfamnade be.vakningshandling
arna skola hållas tillgängliga för 
granskning. än iiven tid och stmle 
för det borgeniirssammantriide. 
som enligt !08 * skall hällas infiir 
/..011/..11rsdom11re11, diirest anmärk
ningar framstiillas. A 1·giira11dct .fi/r 
tri(/.fin .fi"ire 111g1i11ge11 111· hern/..-
11i11gs1ide11, om del lii11111lige11 ka11 
s/..e. 

Anmärkningstiden skall bestäm
mas till minst tv11. högst fyra vec
kor från bevakningstidens utgäng. 
Om det med hiins.rn 1ill fiir/11//la11-
d1'1111 i /..on/..11r.\"l'11 iir e1:fim/erlig1. 
.fi/r doc/.. liingre anmärkningstid 
faststiillas. Det i !08 * omförmiilda 
sammanträde må icke hl'lllas tidiga
re än två eller senare än fyra veckor 
frän utgången av anmärkningsti
den. 
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107 § 

Efter anmiirkningstidens utgang 
1·arcll'. ihir 1111111iir/..11i11g l!Jorrs, ill't 
c1111 e.r1'/llf>lar1't 111" 1//l111iir/..11i11gs
.l'/..r(fie11 ge1111.\t 111· /..1111/..11rsdo11111rc'11 
iii·l'rhim1111t till ni11e11.1 0111h11d.l'-
1111111; och s/..all om/111drnw1111e11 
ofordrlijligen till vai:jc borgeniir. 
mot vars bevakning anmiirkning iir 
framstiilld och vars adress är kiind. 
med posten översiinda avskrift av 
anmiirkningsskrirten i vad den rör 
hans bevakning med erinran om tid 
och ställe for det i I08 § omförmiil
da borgenärssammantriide. 

108 
De 1vistefrf1gor. som uppkommit 

därigenom all anmärkningar fram
stiillts. skola företagas till hand
Higgning vid borgeniirsssammanträ
de inför riittl'll.I' omh11d.rnw11. Där
vid äga förvaltaren. borgeniirerna 
och gäldeniiren föra talan: och böra 
de borgeniirer. mot vilkas bevak
ningar anmärkning gjorts. ingiva 
skriftliga svaromtil och bifoga de 
handlingar. som styrka deras talan. 

Efter anmiirkningstidens utgäng 
s/..all /..011/..11rsdo1111m'11 ofördröjli
gen till varje borgenär. mot vars be
vakning anmärkning iir framstlilld 
och vars adress är känd. med pos
ten översända avskrift av anmärk
ningsskriftcn i vad den rör hans be
vakning med erinran om tid och 
stiille för det i 108 § omförmälda 
borgeniirssammanträde. 

§30 

De tvistefrågor. som uppkommit 
därigenom att anmärkningar fram
ställts och som ej blii·it fiirlikra ge
nom 111ed1·erkan m· .fi'irlikning.rnwn 
som m·ses i 50 a § eller pu ann11/ 
siirt, skola företagas till handlägg
ning vid borgcnärssammanträde in
för konkursdomaren. Därvid äga 
förvaltaren. borgenärerna och gäl
denären föra talan: och böra de 
borgenärer. mot vilkas bevakningar 
anmärkning gjorts. ingiva skriftliga 
svaromål och bifoga de handlingar. 
som styrka deras talan. 

Förvaltaren skall vara tillstädes vid sammanträdet, så framt han ej har 
laga förfall: dock vare hans utevaro ej hinder för ärendets handläggning. 

Pi1 omh11ds111<1nne11 a11/..0111111e all 
.1ii/..a genom .fi"irhiir med de niin·a
rande utreda tvistefragorna och 
diiri ~1stadkomma förlikning. Med
gil'l1 samtliga 11iin·ara11de. att an
miir/..11i11g mii .fi"irjiilla. t'llc•r i11-
.1/..rii11/..a de densamma, ii[.!e ej den, 
som 11teh/i1·it. diirii tala. 

30 Senaste lydelse 1957: 97. 

Kon/..11rsdomaren skall 1·id rnm
mantriidet utreda tvistefril.gorna 
och sii/..a åstadkomma förlikning. 
Om alla niirl'lirande medgii·a att 
anmiir/..nin[.! j("ir.fi1ller eller inskriin
/..o den eller uppdraga åt fiirrnlta
ren att sluta fiJrlikning med borge
när mot 1·ars bn•a/.:.nin,; anmärk
ning gjor/.\", gäller det ä1·en fiJr den 
som 11tebli1·ir. Äro både borgenär 
och borgensman eller annan som 
förutom gäldenären ansrnrar fiir 
bor[.!eniirens ./i1rilra11 niin·arande 
och kunna dl' icke enas. gäller bor-
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Finnes anmiirkning, varom för
likning ej hlivit träffad. skall frågan 
hänskjutas till rätten. 

EJicr h11rge11iirs.H1m1111111triidet 
tillstiillc om/J/ld.rn1w111e11 sti .11111rt 
.1/..1· /..1111 /..011/..11rsdom11re11 proto/..oll 
1/1 .,,,. .111111m1111triidet. i1111eh1/l/1111dc 
om och i rnd m1i11 fiir/i/..ning .1·/..ett 
och 1·il/..a w1.1prc'i/.. si/som stridig11 
1/tcr.111/. \/iJ proto/..ollet .1/..0/a .fi1gas 
11 .rnmmamriidet ingil'fw ha11dli11g-
11r. 

Fiil'l'Slllgl'll lydd.H' 

ge11iire11s 111e11i11g. 0111 c:i de 1111dra 
lii.rn 111 honom ellff stii/111 hctryg
g1111d1• sii/..l'/'h1•t .f('ir/(Jrdringe11. 

Finnes anmiirkning, varom för
likning ej hlivit triitli.1d. skall frågan 
hiinskjutas till riitten. l\011/..11r.1do
marc11 .1·/..all 1·id sam1111111tr1idct.1 s/111 
hcstiimma niir riillc11.1 lwndliigg-
11i11g 111· 11·i.1·11'.{'rtlgorna .1/..111/ iig11 
mm. Om det iir miijligt. s/..111/ h1111d
/iigg11i11ge11 .1/..e omnie/lwrt i a11-
.1/t1111i11g till .111m1111111triidet. Tl'isre
.fi'tlgor .rnm ej heha11J/a.1· omedcl
h11rt a1· rii11e11 s/..all .1ii1111.1 111 all 
fiire/..omma 1·is.1 dag i11om fin1 \'l'C

/..or efier .1111111111111/riidet eller. 0111 

siirs/..ilda s/..iil fiire/igg11. .H'lllll'l' 

dag. 

111 §31 

Vill borgenär efter utgången av den för bevakning av fordringar utsatta 
tid anmäla fordran. må det ske i den ordning, som i 101 ~är stadgad angå
ende bevakning. 

Då efterbevakning sålunda 
gjorts. övcrliimnc konkursdomaren 
genast det ena exemplaret av be
vakningshandlingarna till räl/ens 
omh11dsma11; läte ock en gång i 
Post- och Inrikes Tidningar och 
den eller de ortstidningar, som he
stämts för offentliggörande av kun
görelser om konkursen. kungöra. 
att efterbevakning skett, så ock 
viss tid. inom vilken anmärkningar 
må framställas mot bevakningen. 
ställe, varest de till omhudsmanncn 
överlämnade bevakningshandling
arna skola hållas tillgängliga för 
granskning. tid och ställe för sam-

"' Senaste lydelse 1977: 675. 

. Då efterbevakning sålunda 
gjörts. överlämne konkursdomaren 
genast det ena exemplaret av bc
vakningshandlingarna till .fi'in·a/111-
ren; läte ock en gi'ing i P11st- och In
rikes Tidningar och den eller de 
ortstidningar. som bestämts för of
fentliggörande av kungörelser om 
konkursen. kungöra, att efterbe
vakning skett. så ock viss tid. inom 
vilken anmärkningar må framstäl
las mot bevakningen. ställe, varest 
de till fiirl'll!taren överlämnade be
vakningshandlingarna skola hållas 
tillgängliga för granskning samt tid 
och ställe för sammanträde inför 
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manträde inför omh11dn11lw11en, 
därest i anledning av anmärkning 
sammanträde varder erforderligt. 
samt 1·iss dag. ll 1·ilkcn. om förlik· 
ning ej 1riijfi1s. mä/et l111gåe11de den 
tvistiga fi1rdri11gen skall 1·id riittrn 
/()rckomma. 

Anmärkningstiden må ej utgöra 
mindre än två eller mera än fyra 
veckor frän den dag ovanberörda 
kungörelse infördes i Post- och In
rikes Tidningar. Sammanträdet in
för omhud.1·11urn11e11 skall hållas 
inom fyra veckor från anmärk
ningstidens utgång. 

Om innehållet i kungörelsen älig
ge konkursdomaren att med posten 
avsända meddelande till gäldenären 
och. där den efterbevakandes 
adress är känd. till denne ävensom 
särskilt underrätta ombudsma1111e11 
och förvaltaren. 

40 

Fiireslllgl'n /yde/.1·l· 

ko11J..11r.1donwre11, diire~t i anled
ning av anmiirkning sammantrlide 
varder erforderligt. 

Anmiirkningstidcn må ej utgöra 
mindre än två eller mera iin fyra 
veckor från den dag ovanberörda 
kungörelse infördes i Post- och In
rikes Tidningar. Sammanträdet in
för konkursdomaren skall hållas 
inom fyra veckor från anmärk
ningstidens utgång. 

Om innehållet i kungörelsen ålig
ge konkursdomaren att med posten 
avsända meddelande till gäldenären 
och. där den efterbevakandcs 
adress är känd. till denne ävensom 
särskilt underrätta förvaltaren. 

I övrigt lände beträffande efterbevakning i tillämpliga delar till efterättel
se vad ovan stadgats om bevakning. 

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

Ersättning till räl/ens omhuds
man. förvaltare och gäldenären för 
inställelse vid sammanträde i anled
ning av anmärkning mot efterbe
vakning skall gäldas av borgenär. 
som gjort efterbevakningen: och 
vare borgenären jämväl skyldig att 
gottgöra kostnaden för kungörelse 
och annan underrättelse om efter
bevakningen. Hava flere borgenä
rer gjort efterbevakning. svare de 
en för alla och alla för en för kost
nad. som är gemensam för efterbe
vakningarna. 

Ersättning till förvaltare och gäl
denären för inställelse vid samman
träde i anledning av anmärkning 
mot efterbevakning skall gäldas av 
borgenär, som gjort efterbevak
ningen; och vare borgeniiren jäm
väl skyldig att gottgöra kostnaden 
för kungörelse och annan underrät
telse om efterbevakningen. Hava 
flere borgenärer 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

märkning mot bevakning ogillats. 
må fullföljas ej mindre av förvalta
ren än av borgenär och gäldenären. 
I frågll om sådan talllns .fiil(li'i/jan
de m· förmltaren skall l'lld i 79 ~ 
.fi'ir diir m·sedda .fii/I stadgas iiga 
mot.1Tara11de tilliimpning. 

Talan mot dom. varigenom an
märkning mot bevakning ogillats. 
mft fullföljas ej mindre av förvalta
ren än av borgenär och gäldenären. 
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118 § 

D:t edg{mgsf"öreliiggande. som 
avse~ i 117 §. blivit meddelat. skall 
konkursdomaren ofördröjligen un
derrätta riillcns omh11ds111an och 
förvaltaren därom. 

Bevis. att borgenär fullgjort ho
nom förelagd edgimg. skall så snart 
det inkommit till konkursdomaren 
av honom överlämnas till omh11ds-
111<1nn1•11. Har edgångsbevis inkom
mit till konkursdomaren i fall. som 
avses i 116 § andra stycket. varde 
ock det bevis överliimnat till 0111-

h11ds111c111111•n. 

Då edgångsföreliiggande. som 
avses i 117 §.blivit meddelat. skall 
konkursdomaren ofördröjligen un
derrätta förvaltaren därom. 

Bevis. att borgenär fullgjort ho
nom förelagd edgång. skall så snart 
det inkommit till konkursdomaren 
av honom överlämnas till Firl'alw
ren. Har edgångsbevis inkommit 
till konkursdomaren i fall, som av
ses i 116 § andra stycket. varde ock 
det bevis överlämnat till .fiirl'lllta
ren. 

120 § 

Försummar borgenär att inom föreskriven tid till konkursdomaren in
komma med bevis. att borgenären fullgjort honom förelagd edgång, må in
nan sådant bevis inkommit fordringen ej komma i betraktande såsom beva
kad i konkursen; dock varde. där anmärkning mot bevakningen är gjord. 
tvistefrågan prövad i laga ordning. och gälle om utdelning for fordringen 
vad därom är i 6 kap. stadgat. 

A horgeniirssammantriide, som 
lii/l/es i1(/iir rättens omhud.rnum t'.f~ 

ta 11tgt/11gen m· den .fi'ir ingil'lmde 
ar ed gtlng.\he1·is fiiresk ril'na tid, 
nu/ .ti>rdringen icke komma i he
rmkrwu/l', med mindre edg<l11g.1·he-
1·i.1c1 ge11om ko11/..11rsdomare11.1· fiir
sorg /..ommit omlmdsma1111cn tilf
lia11da eller horgc11iire11 hos om
h11d.1mt11111e11 styr/..r, att he1·het till
.11iillts /..011/.. ursdmnaren. 

123 §32 

Borgenär. som till säkerhet för fordran har panträtt i fast eller lös egen
. dom. vare för tillgodonjutande av rätt till betalning ur den egendom. som 

sålunda hiiftar för fordringen, icke skyldig att bevaka fordringen i konkur
sen. 

Borgeniir. varom i första stycket 
förmäles. vare. där det äskas. plik
tig att fästa sin fordran med sådan 
cd, 'iom i 116 § sägs. Å edgången 
skola föreskrifterna i 116- 119 §§ 
äga motsvarande tillämpning; dock 
skall bctriiffandc tiden för edgångs-

32 Senaste lydelse 1970: 444. 

Borgenär, varom i första stycket 
förmäles. vare. där det äskas. plik
tig att fästa sin fordran med sådan 
ed, som i 116 § sägs. Å edgången 
skola föreskrifterna i 116- 119 §§ 
äga motsvarande tillämpning; dock 
skall beträffande tiden för edgångs-
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yrkandes framställande giilla. att 
det m~1 väckas intill dess borgenä
ren uppburit betalning för sin ford
ran. och mä delgivning av cdgangs
fiircHiggande ej ske enligt 15 * del
givningslagen. Edgångs yrkandet 
vare fört:.1llet. diir ej underriittclse. 
som i I(., ~ första stycket sägs. el
ler annat bevis. att edgängsföreläg
gamle meddelats. kommit riittens 
0111h11d.\1111111 tillhanda innan kungö
relse om framläggande av slututdel
ningsförslag utfärdats. 

Fiireslagen lydelse 

yrkandes framst~illande giilla. att 
det mä väckas intill dess borgenii
ren uppburit betalning för sin ford
ran. och m{1 delgivning av edgtmgs
forefaggande ej ske enligt 15 * del
givningslagen. Edgi'ingsyrkandet 
vare förfallet. där ej underriittelse. 
som i 118 ~ första stycket siigs. el
ler annat bevis. att cdg:ingsföreliig
gande meddelats. kommit _f(irl'lllltl
fl!ll tillhanda innan kungörelse om 
framläggande av slututdelnings
förslag utfärdats. 

Försummar borgenären att inom föreskriven tid till konkursdomaren in
komma med bevis. att borgenären fullgjort honom förelagd edgtmg. varde 
den egendom. vari pantr~itten äger rum. säsom annan konkursboeh egen
dom av forvaitaren omhiindertagen; och gälle angaende borgeniirens riitt 
till betalning vad därom iir i 6 kap. stadgat. 

126 §33 

På förvaltaren ankomme att bestämma, när utdelning skall äga rum. 

finnes tillgtmg till gäldande av 
tio for hundra av bevakade ford
ringar. som ej utgå med förmåns
rätt. må dock förvaltaren ej låta 
med utdelning för dessa fordringar 
anstå, med mindre riittens omhud.1-
1111111 sa1111yc/..er ihirtifl. 

rinnes tillgång t'ill gäldande av 
tio för hundra av bevakade ford
ringar. som ej utga med förmhns
rätt. må dock förvaltaren ej låta 
med utdelning för dessa fordringar 
anstt1. med mindre siir.1kilda skiil 

.fi'ire/igga. 

Kan utdelning till borgeniirer. som hava förmänsriitt och icke j~imlikt 
143 * lyft betalning för sina fordringar. lämpligen liga rum. mä sådan utdel
ning ej uppskjutas i avbidan pä utdelning till andra borgcniirer. 

Sedan all konkursboets tillgiingliga egendom blivit förvandlad i penning
ar. skall slututdelning ske; dock må ej kungörelse om sådan utdelning ut
färdas före utgimgen av tid. inom vilken borgeniir har att ingiva bevis där
om att honom förelagd edgang. som i 116 eller 123 *sägs, blivit fullgjord. I 
fall. varom i 70 ~ andra stycket eller 71 § femte stycket förmäles. utgöre 
den omständigheten. att där avsedd egendom icke blivit försåld. ej hinder 
for slututdelning. 

127 §34 

Är ackordsförslag beroende på Är ackordsförslag beroende på 
prövning. kan förvaltaren. i den prövning, kan förvaltaren. i den 
man det föranledes av förslaget. män det föranledes av förslaget. lå-
ml'cl .rnmtyc/..e 111· riille11.1· ombuds- ta anstå med utdelning till dess ac-
111011 låta anstå med utdelning till kordsfrågan blivit avgjord. 
dess ackordsfrågan blivit avgjord. 

33 Senaste lydelse 1955: 236. 
34 Senaste lydelse 1970: 848. 
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128 * 
Då utdelning skall ske. tiligge för

valtaren all i sa111ri1d 111ed rii11e11s 
umhud.11111111 uppgöra utdelnings
förslag. U1111s1li diin·id s/..i(ia/..tiga 
llll'11i11gar eme/11111 0111h11d.1111w111e11 
oc/1 fiin'al1are11, l'llrde ji"irslagel 
llflfll"iillal <'.fier 0111h11Jsma1111e11.1· 
mening. 

Då utdelning skall ske. f1ligge för
valtaren att uppgöra utdclnings
förslag. 

Utdelningsförslag skall för varje däri upptagen borgenär angiva beloppet 
av hans fordran med den ränta. varå utdelning må vara all beräkna. den 
förmånsr;ill, som mä vara med fordringen förenad. samt den utdelning. 
som belöper på fordringen. Föreligger omständighet. som jämlikt 141 * 
andra stycket medför inskränkning i borgenärs rätt all lyfta på hans fon.l
ran belöpande utdelning. eller har borgenär enligt 143 §uppburit betalning. 
varde det ock anmärkt i förslaget. 

Utdelningsförslag skall vara åtföljt av redogörelse för förvaltningen av 
egendom. för vilken till utdelning avsedda medel influtit. Av redogörelsen 
skall frnmgå, huru mycket genom försäljning eller annorledes influtit för 
egendomen. samt. d~ir ej hela detta belopp enligt förslaget utdelas. för vil
ka andra ;indami\.I aterstoden tagits i anspråk. Hava medel. som avses i för
slaget. influtit för egendom. vari särskild förmånsrätt funnits. skola nu fö
reskrivna uppgifter lämnas särskilt för den egendom. 

129 §35 

Sedan utdelningsförslag upprät
tats. skall förslaget med därtill hö
rande förvaltningsredogörelse hål
las tillgängligt för granskning å stäl
le. som bestämmes av rii11e11.1 om
hudsman efter samråd med .f('irrnl-
1are11. Omh11d.H11a11n('l1 låte en gång 
i Post- och Inrikes Tidningar och 
den eller de ort stidningar. som be
stämts för offentliggörande av kun
görelser om konkursen. kungöra. 
all utdelningsförslag upprättats, så 
ock från och med vilken dag samt 
var det kommer att hållas tillgäng
ligt. I kungörelsen skall ock näm
nas. att den, som vill klandra för
slaget. har att anmäla sitt klander 
på sätt och inom tid. som stadgas i 

130 *· 
Det åligger omh11dsma1111e11 att 

ofördröjligen efter utfärdandet av 

35 Senaste lydelse 1977: 675. 

Sedan utdelningsförslag upprät
tats. skall förslaget med därtill hö
rande förvaltningsredogörelse hål
las tillgängligt för granskning å 1id 
och ställe som. bestämmes av .fi'ir-
1·a/tare11. När .frtlga iir om .fiirslag 
till s/111111de/11i11g. skall fi.irrn/111re11 
hc.Hiimma lid och sliilll' efter sam
råd med 1il/synsmy11dighe1e11. Fiir-
1·a/tarn1 läte en gång i Post- och In
rikes Tidningar och den eller de 
ortstidningar. som bestämts för 
offentliggörande av kungörelser 
om konkursen. kungöra, att utdel
ningsförslag upprättats. sil ock frän 
och med vilken dag samt var det 
kommer att hållas tillgängligt. I 
kungörelsen skall ock nämnas. att 
den. som vill klandra förslaget. har 
att anmäla sitt klander på sätt och 
inom tid. som stadgas i 130 ~. 

Det åligger fiin·allaren att oför
dröjligen efter utfärdandet av ovan-
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nvanniimmla kungörelse dels till
ställa konkursdomaren ett exem
plar av utdefningsförslaget och för
valtningsredogiirelsen. dels ock till 
giildeniiren och varje i förslaget 
upplagen horgeniir. vars adress iir 
kLind. med posten översiinda med
delande om innehållet i kungörel
sen: och varde borgeniir tillil;.a un
derriittad om den utdelning. som är 
för honom beräknad i kirslaget. 

0111h11dsma1111e11 har diirjiimle all 
sä snart ske kan tillställa konkurs
domaren ett exemplar av de tid
ningar. i vilk<1 kungörelsen v<1ril in
förd. 

Då kungörelse om slututdelning 
utfärdas, skall underrättelse därom 
samtidigt meddelas konkursdoma
ren. 

44 

Fiireslugc11 /n/d.1e 

niimnda kungörelse dels tillställa 
konkursdomaren oC'h 1illsy11smy11-
dighete11 ell exemplar av utdel
ningsförslaget och förvaltningsre
dogörelsen. dels ock till gäldenären 
och var:ie i förslaget upptagen bor
genär. vars adress är känd, med 
posten översiinda meddelande om 
innehållet i 1;.ungörclsen: och varde 
borgenär tillika underrättad om den 
utdelning, som är för honom beräk
nad i förslaget. 

Fiirl'llltaren har därjämte att så 
snart ske kan tillställa konkursdo
maren och tillsy11smy11dighete11 ett 
exemplar av de tidningar. i vilka 
kungörelsen varit införd. 

Då kungörelse om slututdelning 
utfärdas. skall underrättelse därom 
samtidigt meddelas konkursdoma
ren och tills.wismyndigheten. 

130 §36 

Klander mot utdelningsförslag skall skriftligen anmälas hos konkursdo
maren inom trettio dagar från den dag, då förslaget enligt kungörelsen där
om först varit tillgängligt för granskning. I klanderskriften skall angivas, i 
vilket avseende ändring i förslaget yrkas: är sådant ej iakttaget. må kland
ret ej upptagas. 

Varder klander upptaget. utsätte 
konkursdomaren dag för målets 
handHiggning vid rätten samt läte 
den utsatta dagen minst tio dagar 
förut kungöras en gång i Post- och 
Inrikes Tidningar och den eller de 
ortstidningar. som bestämts för of
fentliggörande av kungörelser om 
konkursen: underrätle ock särskilt 
rii11e11.\ 0111h11dsma11. förvaltaren 
och den, som anmält klandret, 
samt. diir klandret avser utdelning 
till viss borgenär, som icke anmält 
klandret, denne. 

Vid målets handläggning hiira 
omh11clsma1111c11 och förvaltaren va
ra tillst~ides. 

De för målets prövning nödiga 
handlingar skola genom omh11ds
ma11ne11.1 försorg tillsttillas kon
kursdomaren för att tillhandahållas 
rätten. 

38 Senaste lydelse 1977: 675. 

Varder klander upptaget, utsätte 
konkursdomaren dag för målets 
handläggning vid rätten samt läte 
den utsatta dagen minst tio dagar 
förut kungöras en gäng i Post- och 
Inrikes Tidningar och den eller de 
ortstidningar. som bestämts för of-

. fentliggörande av kungörelser om 
konkursen: underrätte ock särskilt 
1il/sy11smy11di1?hete11, förvaltaren 
och den. som anmält klandret, 
samt, där klandret avser utdelning 
till vis_s borgenär, som icke anmält 
klandret. denne. 

Vid målets handläggning hör för
valtaren vara tillsttides. 

De för målets prövning nödiga 
handlingar skola genom fi.irl'lllta
rens försorg tillställas konkursdo
maren för att tillhandahållas rätten. 
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Har borgenär bevakat fordran ef
ter utgimgen av den för bevakning 
av fordringar ut salta tid, skall ut
delning för den fordran beräknas i 
utdelningsförslag, om vars framliig
gande kungörelse utfärdas sedan 
bevakningsinlagan genom konkurs
domarens försorg kommit räl/ens 
ombudsman tillhanda eller borge
nären hos ombudsmannen visat. alt 
bevakning skett. 

45 

Fiireslagcn lydelse 

Har borgenlir bevakat fordran ef
ter utgången av den för bevakning 
av for<.lringar utsalta ti<.l, skall ut
<.lelning rnr <.len for<.lran beräknas i 
ut<.lelningsförslag. om vars framliig
gan<.le kungörelse utför<.las se<.lan 
bevakningsinlagan genom konkurs
<.lomarens försorg kommit .fi'irrnlta
ren tillhanda eller borgenliren hos 
denne visat. att bevakning sket!. 

Av medel, som ej liro upptagna i äl<.lrc ut<.lclningsförslag än i första styc
ket avses. varde först. såvitt de förslå. till<.lelat borgenären så mycket. som 
skulle hava tillagts honom. därest han bevakat sin for<.lran inom den utsatta 
bevakningstiden; och tage han diirefter med övriga borgenärer del i vad 
som kan aterstä. 

137 * 
Utdelning för fordran. i avseende 

a vilken borgenären förelagts sådan 
edgang. som i 116 eller 123 § sägs. 
skall. ändå att edgtmgen ej full
gjorts, beräknas i utdelningsför
slag, som ej avser slullltdelning i 
konkursen. Då slututdelning företa
ges, må sådan fordran ej komma i 
betraktande, med mindre innan 
kungörelse om framläggande av ut
delningsförslaget utfärdats bevis, 
att eden avlagts, genom konkursdo
marens försorg kommit räl/ens om
huclsr11w1 tillhanda eller borgenären 
hos ombudsmannen styrkt. att så
dant bevis tillställts konkursdoma
ren; och skall, där fordringen enligt 
vad nu sagts icke må komma i be
traktande, vad vid tidigare utdel
ning må hava beräknats för ford
ringen gå till fördelning emellan 
andra borgenärer. 

Utdelning för fordran. i avseende 
ä vilken borgenären förelagts sådan 
edgång, som i 116 eller 123 * siigs, 
skall. ändå att edgången ej full
gjorts, beräknas i utdelningsför
slag. som ej avser slullltdelning i 
konkursen. Dä slullltdelning företa
ges. må sådan fordran ej komma i 
betraktande, med mindre innan 
kungörelse om framläggande av ut
delningsförslaget utfärdats bevis, 
att eden avlagts, genom konkursdo
marens försorg kommit .fi"irrnltaren 
tilitianda eller borgenären hos den
ne styrkt, att sådant bevis tillställts 
konkursdomaren; och skall, där 
fordringen enligt vad nu sagts icke 
må komma i betraktande, vad vid 
tidigare utdelning må hava beräk
nats för fordringen gå till fördelning 
emellan andra borgenärer. 

Har i fall, då edgångsföreläggande meddelats borgenär, som till säkerhet 
for sin fordran har panträtt i fast eller lös egendom, borgenären föranstaltat 
om egendomens försäljning, äge han ej uppbära betalning ur egendomen, 
innan föreläggandet fullgjorts; och skall förty vad av köpeskillingen å bor
genärens fordran belöper intill dess föreläggandet fullgjorts eller den dlirför 
föreskrivna tid tilländagått insättas i riksbanken eller annan bank. varom 
borgenären och förvaltaren enas. 
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140 § 

Varder gäldenär, som i konkurs erhållit ackord, ånyo försatt i konkurs 
innan ackordet fullgjorts, vare borgenär. vars fordran nedsatts genom ack
ordet. berättigad till utdelning för fordringens hela ursprungliga belopp 
med avdrag av vad han redan må hava uppburit; dock äge han icke uppbä
ra mer än vad enligt ackordet tillkommer honom. 

Vad sålunda stadgats skall äga 
motsvarande tillämpning. där gälde
nären erhållit ackord enligt laRen 
om ackord~:f('irhamllini.: 11tan kon
k11r.1. 

Vad sl'llunda stadgats skall äga 
motsvarande tillämpning. där gälde
nären erhållit ackord enligt ack
ords/agen ( 1970:847). 

144 § 

Lyftning enligt 143 § må ej med
givas borgenär, med mindre han 
bevakat sin fordran i konkursen, 
där det enligt denna lag åligger ho
nom, ävensom ställer borgen för att 
medlen återbäras i händelse han 
finnes ej vara berättigad att i utdel
ning behålla vad han fått lyfta. För
valtaren må dock med samtycke m· 
riiuen.1· ombudsman eftergiva bor
gen. om skäl därtill finnas; och vare 
kronan ej skyldig att ställa borgen. 

Lyftning enligt 143 § mä ej med
givas borgenär, med mindre han 
bevakat sin fordran i konkursen. 
där det enligt denna lag åligger ho
nom, ävensom ställer borgen för att 
medlen återbäras i händelse han 
finnes ej vara berättigad att i utdel
ning behålla vad han fått lyfta. För
valtaren må dock eftcrgiva borgen. 
om skäl därtill finnas; och vare kro
nan ej skyldig att ställa borgen. 

Vad i 141 §tredje stycket är stadgat om skyldighet att gälda ränta ä me, 
del. som äterbiiras, skall äga motsvarande tillämpning vid ätcrbäring av 
medel, som borgenär enligt 143 § fätt lyfta. 

145 
Har betalning utfallit på kapital

beloppet av fordran, till säkerhet 
för vilken företagsinteckning med
delats, skall rättens omb11dsman, 
sedan tiden för klander mot fram
lagt utdelningsförslag gått till ända 
eller väckt klander avgjorts genom 
beslut som vunnit laga kraft, göra 
anmälan därom till inskril'l1ingsdo
maren och därvid insända utdel
ningsförslaget eller annan handling 
som visar fördelningen. Kan det 
antagas au ytterligare betalning 
kommer att tilläggas inteckningsha
varen. skall dock med anmälan an
stä till dess det blivit avgjort. om 
sådan betalning skall utgå. 

37 Senaste lydelse 1967: 144. 

a §37 

Har betalning utfallit på kapital
beloppet av fordran, till säkerhet 
för vilken företagsintcckning med
delats, skall fän•a/taren, sedan ti
den för klander mot framlagt utdel
ningsförslag gåit till ända eller 
väckt klander avgjorts genom be
slut som vunnit laga kraft. göra an
mälan därom till inskrii'ningsmyn
digheten och därvid insända utdel
ningsförslaget eller annan handling 
som visar fördelningen. Kan det 
antagas att ytterligare betalning 
kommer att tilläggas inteckningsha
varen, skall dock med anmälan an
stå till dess det blivit avgjort, om 
sådan betalning skall utgå. 
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N;ir innehavare av inte1:kning som avses i första stycket lyfter.betalning. 
skall anteckning härom göras pi1 inteckningshandlingen. 

146 §38 

Di\ förslag till slututdelning enligt 
utfärdad kungörelse först iir all till
gt1 for granskning. anses konkursen 
avslutad. :ind~1 att tvist om bevakad 
fordran eller fr~1ga om underhäll åt 
gäldeniiren eller om arvode till rii1-
1c11s omh11d.1m1111 eller förvaltare 
iinnu ej är slutligen avgjord eller nä
gon ytterligare tillgäng, i följd av 
r:ittegäng eller annorledes. seder
mera kan uppkomma för konkurs
boet. 

Då förslag till slututdelning enligt 
utfärdad kungörelse först är att till
gå för granskning, anses konkursen 
avslutad. ändå att tvist om bevakad 
fordran eller frtlga om underhåll åt 
gäldenären eller om arvode till för
valtare iinnu ej itr slutligen avgjord 
eller någon yt:erligare tillgäng. i 
följd av rilttcgång eller annorledes. 
sedermera kan uppkomma för kon
kursboet. 

Utan hinder av att konkursen avslutats må ackordsförslag som ingivits 
tidigare prövas enligt vad som stadgas i 7 kap. 

148 § 

Varda efter konkursens avslutan
de medel tillgängliga för utdelning. 
aliggc förvaltaren att utdela dem till 
borgeniirerna. så ock att avgiva re
dovisning för förvaltningen av med
len: skolande diirvid de i denna lag 
om utdelning ävensom om redovis
ning vid slututdelning givna stad
ganden lända till efterrättelse. Efter 
framställning av rii111•11s omh11ds
ma11 och förvaltaren äge dock kon
kursdomaren. om han med hänsyn 
till de med en utdelning förenade 
kostnaderna finner sådan icke 
liimpligen böra äga rum. förordna, 
all medlen i stället för att utdelas 
skola överliimnas till gäldenären. 

149 
Har gäldeniiren om betalningen 

av sin gäld träffat skriftlig överens
kommelse med alla borgenärer, 
som bevakat fordran i konkursen, 
eller har han andra bevis, att nämn
da borgenärer blivit förnöjda, var
de, sedan den för bevakning av 
fordringar utsatta tid gått till ända. 

38 Senaste lydelse 1970: 848. 
39 Senaste lydelse 1977: 675. 

Varda efter konkursens avslutan
de medel tillgängliga för utdelning. 
åligge förvaltaren att utdela dem till 
borgenärerna, så ock att avgiva re
dovisning för förvaltningen av med
len: skolande därvid de i denna lag 
om utdelning ävensom om redovis
ning vid slututdelning givna stad
ganden lända till efterrättelse. Efter 
framställning av förvaltaren äge 
dock konkursdomaren. om han 
med hänsyn till de med en utdel
ning förenade kostnaderna finner 
sådan icke lämpligen böra äga rum, 
förordna, att medlen i stället för att 
utdelas skola överlämnas till gälde
nären. 

~39 

Har gäldenären om betalningen 
av sin gäld träffat skriftlig överens
kommelse med alla borgenärer, 
som bevakat fordran i konkursen, 
eller har han andra bevis, att nämn
da borgenärer blivit förnöjda, var
de, sedan den för bevakning av 
fordringar utsatta tid gått till ända, 
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konkursen nedlagd. om gäldenären 
gör ansökning därom hos konkurs
domaren. Innan konkursdomaren 
meddelar beslut i anledning av an
sökningen, skall han höra rättens 
ombudsman och förvaltaren. 

Är sådan ansökning gjord, äge 
konkursdomaren. om han finner 
skäl därtill. förordna. att medan an
sökningen är beroende på prövning 
boets egendom ej må säljas. så vitt 
det ej påkallas av anledning. som 
avses i 61 .li andra stycket. 

48 

konkursen nedlagd. om gäldenären 
gör ansökning därom hos konkurs
domaren. Innan konkursdomaren 
meddelar beslut i anledning av an
sökningen, skall han höra förvalta
ren. 

Är sådan ansökning gjord. äge 
konkursdomaren. om han finner 
skäl därtill, förordna. att medan an
sökningen är beroende på prövning 
boets egendom ej må säljas. så vitt 
det ej påkallas av anledning, som 
avses i 63 .li andra stycket andra 
och tredje meningarnll. 

Varder konkursen nedlagd, l:'.lte konkursdomaren införa tillkännagivan
de därom en gång i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstid
ningar. som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. 

152 
Ingives ackordsförslag i rätt tid, 

skall konkursdomaren inhämta ytt
rande av riittens ombudsman och 
förvaltaren huruvida förslaget bör 
föreläggas borgenärerna. A 1·styrkll 
de att så sker. må förslaget uppta
gas endast om konkursdomaren fin
ner synnerliga skäl därtill. 

159 

§40 

Ingives ackordsförslag i rätt tid. 
skall konkursdomaren inhämta ytt
rande av förvaltaren huruvida för
slaget bör föreläggas borgenärerna. 
A 1·styrker denne att så sker. må för
slaget upptagas endast om konkurs
domaren finner synnerliga skäl där
till. 

,1i41 

Om både borgeniir och bor1:ens
man eller annan som förutom gäl
denären an.warar fiir borgenärens 
fordran l'ilja riista för denna i ack
ordsfrågan. ha de tillsammans en 
riist. 1·ilken beriikna.1· efter bor1:e
närens fordran. Kunna de icke 
enas, giiller borgenärens mening, 
om e.i de andra liisa ut honom eller 
ställa betf)'!?Rtllldl' .~äkerhet för 
fordringen. 

9 kap. 
Huru .fårfaras skall. då konkurs- Handläggning a1· mindre kon-

ho i') förslår till bestridande a1· kon- k11rs. m. m. 
kurskostnaderna. 

• 0 Senaste lydelse 1970: 84R. 
• 1 Förutvarande 159 §upphävd genom 1970: 848. 
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18.'i ~42 
Fi1111er /..011/..11r.1d11111t1rl'11. dit h<'- l\011k11r.1 s/..11/I lw11dhigg11.1 .10111 

sil// 11111 /..011/..11r.1 llll'cldl'i11.1. 1111/,·d- mindre ko11/..11r.1. 0111 dl't .finns 1111-
11i11g lill tlll/llglll/d(', <il/ giild1'11ii
/"('/I.\ h11 ic/..(' .fi"ir.1!tir till hl'.1lrid1111dl' 
11r /,.1111/,.11r.1/..c>.\/1111dt'm11. och stii/lcs 
<:i .t:<'llll.\I siii erhl'I .fi"ir .111gda /,.osl-
1111der. s/..11/I 1·ud.fi"im1 i d1'111111 /ug iir 
.11adg11/ 11111 1'id1aga11d<' 111· 1"i!giird<'r 
t/(1 /,.onf..ltr.\ llflf'Slc'i!I ic/..(' iigll ti/1-
fiilllf'ning. 111a11 giillc l'lld hiir 11cdu11 

Fire.1/..rii·<'.1: 
I 1 l\011k11rshc.1/111t'I k1111giire.1 i 

!'os/- och /nrikt•s Tid11ing11r och 
11rr.11id11ing. I k11ngiire/se11 skall an-
111iir/..11s 1111 anledning finnes till .Hl
d1111t 1111taga11de, som m·an sagts. 

2 J l\011/..11r.1domart'11 .1/..111/. diir 
dl't fll"iirn.1· erfi1rderlig1 . .fi"irord1111 t'n 
god 1111111 all /ag11 rnrd om giildenii
rrns ho. liar ic/..e 1ill /..on/..11r.1doma
rl'11 i11gil·i1.1· u1· giildc11iire11 1111dcr 
<'d.1:fi"ir11/i/..1c/.1t' 1111ders/..ri1·1•11 .fi"ir
tl'cf..ning ii1·er hans 1ill1-:1/11gur och 
.1/..11/d!'r med llflflgifi om dels l'tll:jc 

horgcniirs namn och 1io.11udrc.1s. 
dels i rnd 11ui11 s/..11/d m·.1er liin eller 
pension och dels de hiic/..cr 01'/1 
undra lla11d/i11gar, .111111 riira hoc!, 
.1/..11// god man 11/11id.fi"irord11u.1. Det 
åligger i s1/J11111 Ji1/I gode 11w11m'11 
a11 1~fi"irdriijlige11 1111prii1111 och Jill 
ko11/,.11r.1du11wrc11 in/..omma med 
./i"irtec/.:11i11g . .10111 nyss .111gf.I". sam! 
lll/ sti .\"//lir/ /..1111sÅllfl 1·111111i1.1 om lii-
111•- dlcr pc11.1io11.1.1k11/d ge1111s1 1111-

mii/11 d<'ltll 1il/ /..ru11t~fi1gdemy11dig
hl'ten i gii/deniircns hl'morts/..um-
11111n. Finnes ej liine- eller pe11sio11.1-
. 1/..11/cl .1/..111/ de1t11 anmiir/,.us i Ji"ir-
1ec/.:11i11ge11. Vid hollfl{Jlec/..11i11!!.1-
.fi"irrii1111i11gc11 s/..all giilcle11iire11 1·ar11 

1ill.l"liides oc/1 1111dl'1' ed.~fiir[Jli/..1elsc 
rcdligcn ll{Jflgil·ll hol'T. 

• 2 Senaste lydelse 1977: 675. 

4 Riksdagen /978/79. I sam/. Nr /05 

lcd11i11g w11t1g11 
I. all giildl'11iil"l'11.1 ho t'.i riic/..l'/" 

1i/I hl'1<1l11i11g a1· dt' /,.011/,.11r.1/..o.1111a
dl'I" .10111 a1111ar.1 .1/,.11/le .ti"j(ill. clll'f" 

2. llll /nl<'t llll'c/ fiiill.\T/I till dl'.\.\ 
0111fi11111i11g och ii1Tiga .fi"irlwl/a11-
de11 iir m· e11/,.d hes/,.aJf(•11h<'I och 
llll /,.u11Å11r.11'11 mecl .fi"irdd I-an g<'-
11011(/i"ira.1 111011 llll hl'rnÅ11i11g.1:fi"irfi1-
ra11de 1'11/igt 5 t.a11. l1111ircl11ll.1. 

Niir /..011/,.11r.1 lw11dliigg<'.1 .111111 

mindl"l' /,.011/,.11r.1. tillii1111it1.1 .fi"irl'
skr(fiema i 3 och 5 7 Ållf'. 0111 
lw111//iigg11i11g 111" Åo11/..11r.1· · c11da.1·1 
0111 del siirs/,.ilt a11gi1·c.1· i d1•1111 t.a11i-
1d. 

185 (/ ~ 
Bes/111a.1· 1111 /..011Å111"se11 .1/,.al/ 

lwndliiggas som mindrl' ko11k11rs. 
skall ko11k11rsdomare11 l'.fier hiiran
de a1· til/.1·vn.1·111yndighc1<'n genast 
utse en .fi'irl'11ltare 1111 lwnd/111 .fi"ir-
1·a/111ingen 111· ho<'/. I frtlga 0111 .fi"ir-
1·11/1are giiller 44 ~. 

Är giildrniiren diidsho, hchii1·cr 
.fi"in·a/Jare 11/.\"l'.1· ene/list 0111 h111tf!{'-
1ec/.:ning enligt ::0 Ållf'. iil"l'clahal/,.en 
ej har 11pprii1tats dlff w11111r.1 siir
.1/..ilda sl-ii/.fi"irdigga. 

BetriUfi11ulc 1il/sy11 ii1·cr .fi"irl'llll
ningcn iiga 42 . . W och 60 H 11101-
.\"\'lll"llnd<' 1illiimp11i11g. 

I .fi"tlga om <'lllll'cligand<' m· .fi"ir
l'llllar<' giiller 80 ~ i 1illiim11liga de
lar. A 1·gtlr fiirrnl!aren i1111a11 /..011-
/..11r.l"l'n a1·s/,.ri1·e.1, st.all r1'do1·i.rni11g 
.fi"ir .fi"in·alt11ingc11 s11ara.1·1 tll"ge.1· 1il/ 
1illsv11smy11digheJ<'11. A 1·s/..r(fi m· rl'
dm·i.rni11gc11 .1/,.al/ lii1111111.1 till /..011-
/..11r.1doma r<'ll . 
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50 

r' i/'l'.1 lagl'll ,_,·del.11· 

/X5 h ~ 
l/i'aga "1n/iirraltare11.1 llllmiinna 

iiligga11de11 iiga 51. 51 a oclt 51 ~~. 
53 {/i'ir.11a st.\'l'kel. 57 ~. 58 ~ji'ir.1·1a 

oc/1 andra .1tyC'ke11a samt 611 ~ 1111d
ra st.ff/..i·t 1111Jt.\'1'11ra1ull' tilhi111p-
11i11g. Vidar<' iiger 54 ~ 111ot.l'l'111·w1-
d1· tillii1111111i11g. 

Fii1T11lt11r1•n skllll /iim1w /..on/..11rs
dt1111llre11 oclt till.l',1·11.\/11y11dighete11 
s/..rifilig 11/>f>gi/i 11111 11r.rn/..erna till 
gii/de11iirl'11s ohl'.rni11d, .11hi11 dl' 
/..1111nat 11trii11a.1. Samtidigt .1/..all w1-
111iirka.1, 11111 det har .fi'irekommit 
.fi'irlul/landl' som kan Jiiranleda 
ilten·i11ni11g till konkurshol't 11ch om 
det .fi1111s skiilig anlt'dning untaga 
alt giildeniiren gjort sig skyldig 
till giildeniirshmtt. Finns anledning 
till .1ilda11t antagande, skall grun
den diir.fi'ir angil'll.I'. Om gäldenä
ren iir eller under dl'f .H'naste året 
.fi'ire ko11k11r.1·ansii/..ni11gl'l1 wiril hok
.li'iringsskyldig. skall l'idare anmiir
/..as. 1·ilke1 hok.fi"iring.1·.1y.1tem han 
har til/iimpllf och hur ho~fiirings
skyldigheten har fi1//ijor1s. I så
dant f{1/I skall samlidigl den m· giil
deniiren se1wsr uppldorda hala11s
riikning<•n ingil'(/s. 

Si'1 snart /..uns/..ap har l'llllnit.1· om 
liine- eller pensio11s.1/..11/d s/..all f<>r
l'l1ltare11 anmäla säda11 skuld till 
kron<!fi1!fdcmyndiglieten i den ort 
diir giildeniiren hiir srara i t1·is1e-
111tl/ som w1g1I gii/d i a//miinhet. 
Finns <'.i liine- eller pen.1·io11.1·.1·/..11/d . 
. 1·kall .form/turen anmärka detta i 
houppteckningen. 

Bo11ppteckninge11 skall 1am1e 
uppg(fier enligt andra stycket till
stiilla.1 /..onkursdonwren och till
.1yn.1my11digheten .1·mira.1·1 och se
na.1·1 en mimad från konkurshes/11-
tet. Niir särskilda omstiindigheter 
.fi'irc/iggu. får konkursdomaren be-
1·i/jll ll{J{J.l'kOI·. 

Om förmltare11 finner all gii/de-
11iire11 kan mi.Htiinkas för att ha 
gjort sig skyldig till giildeniirshrott, 
skall han omedelbart underrätta 
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3 J Framgår l'.i m· ho11pptcd.-
11i11gcn, all tillgiing finnes till he
s/ridande a1· /..on/..11rs/..o.1·1nadcma, 
/..alle /..on/..11r.1do111aren genast giil-
1/i>niiren all instiilla sig Fir att fiista 
ho11pptec/..ningen.1 ri/..tighct med 
si/dan ed, som i 91 * siigs. Edgång
en mil ej 11t.1ii11as att iiga mm tidi
gare iin en 1·cc/..a l'.fil'I' det he.1l111e1 
0111 /..on/..11rs meddelades. I /ar /..on
/..11r.1ansii/..ningen gjor/.I' a1· horgc
niir. rarde 11n1frrriittelse om tiden 
.for edgi/ngen med posten iirersiiml 
till honom. 

L'dgclngsyr/..ande, 1·11rom stadg1H 
i 93 *· m1/.iiim1·iil ifall. 1·arom 1111 är 
fråga. m· horgeniirfram.1·1iillas. 

\/ad 4 /..ap. i ii1-rigt .fi'ires/..rii'er i 
m-.1eende 1/ edgtlng li/..a.wm oc/.. 
rad i samma /..apitel stadgas om 
pt!f'ii(id fiir giildeniir m· treds/..a all 
1·id ho11pptec/..nin1:.lfiirrii11ning 1·am 
tillstiides och llfJ(IRil'(I hoet s/..all i 
./lill. som hiir m·ses, iiga mot.l'l'll
rande tilliimpning. 

4 J Varder ej 1:enom tilliigg 1·id 
bo11pptec/..ningens heedigande eller 
eljest 1/dagalagt, att tillgång .finnes 

51 

Fiircslagen lvddse 

allmiin 1//..lagart• diirom och diirl'id 
angi1·a grunden .fi'ir 111i.1.1·1a11/..en. 

185 c * 
Om t'.i annat iir Fires/..ri1·et, s/..all 

cgcnt/0111 som .finns i hoet sii(ias 
sil .rnart det liimpli1:1·11 /.;1111 s/..e. 

Bc1ri(/fi1nde fiir.1·1i/jnin1: m· egen
dom, .fiirt.l'lill1u1de eller iltemppta
ga!lllc ar riirdse, indrii·ning lll' 

./iJrdrinRtll' och .fi'irli/..ning w11:å1•nde 
osii/..er eller 11·i.11ig 1illgi/ng under 
/..on/..11rsen giilla f>I. 63. 67, 70, 71 
och 73-78 H i tilliimp/iga delar. 
Fordmn som /..an giira.1 gtillande i 
konf..tll'.lt'n .1/..al/ 1111.\'1'.1 som hel'l1/..ad 
.fimlran. I>en 1id m·fym 1·ec/..or som 
enligt 73 .~ .fiirsla s1yd1•t .1·/..all riik
nas .fi'iin .fi'irsta horgemirssamman
triidcl skall i s1iillet riiknas frän 
/..on/..11rshesl111et. 

185 d ~ 
Så snart bouppteckning har till

stii/11.1· /..onk11rsdomaren skall denne 
/..alla giildeniiren att inställa sig fiir 
all m·/iigga sådan ed som a1·ses i 
91 *. Är giildeniiren di ids ho och 
har .fi'ir1'l1ltarc ej 11t.1el/s, skall \'{Id 
som i 91 * andra styc/..et stigs om 
.fi'irl'liltarcn i stiillet gälla konkurs
domaren. Edgtlngen .filr ej iiga rum 
tidigare iin e11 1·cc/..11 från /..onk11rs
hesl11tet. 

Finner kon/..11rsdomaren, sedan 
houpptec/..ningcn har beedigats, l'.f

tcr .fi'in·altarens hiirande all till-
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fil/ ht•s1rid1111de m· /..011/..11rs/..o.1·11111-
dl'mll. och sliilll's <'.i hl'ller sii/..l'rlll'I 
.fi'ir sagda /..o.1111ader. meddele /..011-
/..11rsdom11re11 hes/111 om 111·.1-/..ri1·-
11ir1,i; lll' /..on/..11rse11. Innan giildenii
rl'll heedig111 h1111pprec/..11ingen eller 
w11u111 ,li1llgjor1 l'dg1/ng. som mil 
/ru1·11 .fi'ire/ugls '101111111, mi'1 /..011/..11r
.1e11 l'.i a1·.1-/..1fras, diir cj '1ind1•r.fi'irc
/igga .fi'ir edgltllp .fi1/lgiirnnde 
inom .1/..iilig 1id och /..011/..11rsdom11-
ren finner anledning sa/..nas lill 1111-
lagande, 1111 ge1111m edg1/11gen 1i/l
gtlng lill /..11.1·1m11/enw.1· hes/ridande 
s/..111/c yppas. 

52 

Fiircs/11ge11 lvdel.1t' 

g1/11g11nw 1j riic/..11 !il/ hl'lalning 111· 
/..on/..11rs/..11.111wdl'm11 och 11nnw1 
s/..11/d .1om hol'I h11r 1illr11gi1 sig, 
.1·/..11// h11n hes/11111 om 111·.1/..ril'lli11g 111· 
/..011/..11rse11. Slld11111 hesl111 .fi'1r doc/.. 
ej medde/11s .fi'irriin .fi'irl'11l111r1•n lr11r 
.fi1/lgjorl rnd s11m 11/iggcr lronom 
enlig/ IN5 h § undrn .1tvc/..er. A1·
s/.. ri 1 ·1•s /..011/..11 rs1•n. s/..111/.fi'irralt 11 rl'll 
.1·1uira.1·1 al'ge redoi·irning .fi'ir .fi'ir-
1·1i/111ingcn 1il/ 1illsy11smy11dighe11·11. 
A l's/..rifi 111· redm·i.rningen .1·/..11// 
lii111na.1· 1il/ /..on/..11r.1d11m11re11. 

Fiirc/iggcr hindi'/" mol 1111 ho111ip-
1ec/..ningsed 111'/iigge.1 ai· giilde11ii
re11 eller annan inom .1/..iilig 1id oc/1 
.rn/..n11s 1111/edning 11n/llga 1111 ge
nom s1/c/an edgtlng s/..111/c yppas 
tillgå11g till hctalning 111· /..011/..111's
/..o.1·11uulern11 och 1111na11 s/..11ld som 
boe/ har tldragit sig, iiga fiir.1·ta 
.\'/yc/..et mot.11'(1ra11de tilliimpning 
tro1.1· all edg1l11g ic/..e lwrfi1/lgjor1s. 

Innan egendomen i boet åter.Häl
lcs till gäldenären, skal/förvaltaren 
a1· ef?endomen, sål'itt den förslår. 
hetula konkurskostnaderna och an
mm skuld som boet har ådragit 
sig. 

185 (' § 

An/..ril'l.'S ej /..011/..11rsen enligt 
185 d § s/..a/I hoets medel, sedan all 
tillgii11glig egendom har j('irrn11d
lat.1· till pengar, delas 111 till horge
niirerna i den miln medlen ej bchii-
1·as .fi'ir hetalning m· /..on/..11rs/..o.\'/
naderna och annan s/..11/d som hoet 
har tidragit sig. Utdelningen .1/..a/I 
iig11 rum i enlighel med den riill till 
heuilning som 1ill/..ommer horgenii
rerna. I .fi1/I som m·ses i 70 .~ andra 
s1yc/..et eller 7 I §femte .1·1ycke1 111-
f:Ör den omstiindixhctcn all diir m·
sedd egendom icke har blfrit såld <'.i 
hinda för 111de/11ing. 

Fiirslag till 111de/11i11g 11ppriitras 
111· fiirl'llltaren. Fiirslagel s/..all fiir 
l'llrjc diiri 11pptage11 horgeniir ange 
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53 

Fiirc.1 illt.:t'll /_\'lie/se 

hi'/oppet 111· ha11.1· Jimlran 111eJ den 
riinta 1·111p1/ 11tde/11i11t.: s/..all hl'l'ii/..-
1111s, den _fi'ir1111111.H"ii11 som .fi'i/jl'I' 
med _fiJrdringen och den 11tdc/11i11g 
so111 he/iipl'r pil de1111a. Vid fiirsla
get s/..111/ _fi1gas siidw1 .fi'irrn/t11i11gs
redogiire/sc .wm a11gfrc.1· i 128 ~ 
tredje st_l'l'Åt't. 

Vid tilliimp11i11g m· 138 elll'I' I 39 ~ 
s/..all \'lid so111 siigs diir om dl'11 dllg. 
fi'i111 1·il/..e11 tiden Jiir J..la11dcr mor 111-
de/11i11g.1:fi';,.,1·/ag iir all rii/..11i1, i stiil
let ll\'Sl' di1ge11.fi'ir11tdc/11i11g.1:fi'irs/a
gets 11ppriitta11de. 

185 f .~ 
Fiirl'llltare11 s/..all ge11ast ti//.\'/iilla 

J..011/..11rsdomar1'11 och 1il/s_1·11s111r11-
dighete11 11tdl'i11i11gsfiirslag1'/ och 
.fi'i1Ta///li11gsrcdogiirelse11. Han 
s/..all samtidigt tll'ge redm·i.rning 
fiir ji'irl'llltningen till tillsy11smy11-
dighete11 och diin·id hifoga de 
hllndli11gar som J..111111a \'lira m· be
tyde/.1·t' fiir J..ontroll m· redol'isning
e11. A 1·sf..rifier 111· redm·is11inge11 
jiimte hifogade lw11dli11gar skola 
liimnas till ko11k11rsdomare11. 

Konkursdomaren skall genast i 
Post- och Inrikes Tidningar och 
den eller de ortstidninxar, som be
stämtsfiir offentligxörande a1· kun
gärel.~er om konkursen. kungijra 
att utdelning.~förslag har upprät
tats. Den som vill framställa in-
1•iindning mot utdelning.1fiirslaget 
skall giira detta hos konkursdoma
ren senast 11-·å 1·eckor efier det att 
kungiirelsen l'llr införd i Post- och 
Inrikes Tidningar. Erinran härom 
skall intagas i kungörelsen. 

Sedan tiden fiir im·iindning mot 
utdelningsfiirslaget har gått ut, 
s/..a// konkursdomaren fastställa 
utdelning i J..onkursen enligt fiir
slaget, om det ej genom inl'iindning 
eller pä annat sätt framgår att fel 
eller brist som im·erkat pil någons 
riitt fiireli1:1<er. Finner konkursdo
muren sig icke biira fa.Hstiilla ut
delning enligt förslaget, skull lwn 
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Fiire.1/ug1•11 lydelse 

1111tingcn giira hehiil'/iga ii11dri11g11r 
i det och .fi1s1.1tiilla 11tdd11i11g enligt 
det .11il11nd11 ändrade .fi'ir.l'laget eller 
i11e1:fi'in·isa iirendl'I till .fi'irrnltaren. 
M(/f hes/111 11111 tl1e1:Jlin-i.rning .fi'ir 
talan c'.i furas. Att nr/I 11tde/11i11gs

.fi'ir.1/ag har 11ppriittat.1 skall /..11ngii
rll.I' c11d11st 11111 det.fin11.1 skiil till clet. 

Niir he.1/11t om Ji1.11stiillel.l'I' 111· 11t
de/11in1.: medddas, anses konk11rsen 
al'slutad. 

185 R !i 
Sedan hesl11t om f11.1·t.1tiillel.H' 111· 

11tde/11i11g i k1111/..11rse11 har 1"1111nit la
ga J..n~/i. s/..all fii1Taltare11 snarast 
tillställa 'horize11iir de medel som 
til//..()111m11 denne. De/111 giiller doc/.. 
ej herrifff'ande fi1rdra11 som iir he
roe11de lll" 1·il/J..or. S()fll ll\'Sl'.I' i 136 !i. 
eller som är fiirem<ll fi"ir rälle
f.:tlllg. Borgeniir är heriittigad till 
drn rci11ra som har 11pp/11pi1 pd 
medlen .fi"t/11 d111.:e11 ji"ir 11tde/11ings
fiirslage1 s 11ppriill1111cfr. N ii r med
len ha tillstiillts horge11ärer1111 .. 1/..1111 
/i'irrnl/llren anmäla det hos ko11-
k11r.1d()11111ren och till.1yn.1·mvndi1.:
hete11. liar heta/11i11g 11tji1/li1 på lw
pillllheloppet m· fi>rdru11. till säker
het .fi'ir 1·i/ken Ji'irew1.:si111ecli.11ing 
meddela/.\, gäller 145 a !i. 

Bli medel tillgängliga för 11tdel
nin1.: sedan k1111k11rsen m·slutars . 
. 1/..11// fiirraltaren 111dela dem till 
borgenärerna och m·gc redm·isni11g 
fiir fijn·altningen lll' medlen. Be
stiimme/serna i 185 t' och 185 f !i!i 
om 111de/11i111.: och redol'i.rni11g .1/..0111 
diiri·id tilliimpas. Att 11y1t 11tdel-
11i11g.1'fiirslag har 11pprätt11t.1· s/..all 
J..un1.:iiras e11dast om del jlt111s skäl 
till det. Om /.;()11k11rsdomaren med 
hänsyn till de med e11 utdelning fi"ir
enade kostnaderna .finner att sådan 
icke lämpligen hör ske, iiger han ej: 
ter framsriil/ning 111· förmlraren 
förordna all medlen i stället Ffr atr 
utdela~· skola Öl'l•rlämnas till gii/de
nären. 
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.5) Finnl'.I' h11ct .fi'irsli1 t il/ J..1111-
/..11rs/..o.1t11adcrn11.1 hcstridwule clll'r 
stiilll's .1ii/..crliet .fi"ir desa111111a, .1/..11// 
/..011/..11rsdomarc11 ia/..naga 1·ad som 
1111(/iirmiilcs i /<i.~. därvid likviil 1fr 
tidi:r. som enligt .111gd11 fllll"llgl'l\( 
skola riiknas frtin det heslutet om 
konkurs meddelades. i stlillct skola 
riiknas frän dagen for utfärdandet 
av /.. 1111giirdse enligt 1n1mgmfi•11. 
,\.frc/ konkursen skall jii111riil i öv
rigt sil .f('irhillla.1· som i allmiinhi:t iir 
hctrii.l.fi111dl' J..1111/..11rscr föreskrivet: 
doc/.. att. diir ho11pptcc/..ning.1cd re
t/1111 u1·/11gts. det ej illigger glildenli
ren eller annan, som g1lll eden. 11/l 
a11y11 fullgöra stidan edgiing. 

55 

Fiirl'.l/i1gl'11 /rdd.11· 

185" ~ 
0111 .fi'in·11/ti1/'l'll i J..011J..11r.1 .rnm 

liandhigg1'.1 s11111 111i11drl' Å1111J..11rs 
.fi1111l'r 11/t i 11\5 ~ .fi'ir.110 .11_1'1'/..l't 2. 
a11gi1·1111 .fi'imt.1iill11i11gar .fi'ir .l'i1d1111 
hand/iiggni11g icÅI' .fi"irdigt:ll s11111t 
att boet riic/..cr till ht'111i11i11g w· dl'i.1 
de /..011/..11r.1/..o.1t111ull'r .10111 .fi"i(ia 111ed 
lll/ J..011J..11rs1•11 lw11dll1gg1'.1 i 1'11/ighe1 
mccl 1·11d s11m i af/11ui11lll'I iir .fi'irl'
sJ,,ri1·1·1 i.fi·11g11 11111 /,.011Å11r.1. dels 1111-

111111 ho1•1.1 s/,.11/d. s/..all '11111 g1•11u.11 
1111111ii/11 dt'f/11 till Åo11Å11r.1do111ll!'<'ll. 

Om /,.011Å11rsd11111l/r1·11. 1:fia till
s1·n.1·111.r11dig/ic11•11.1 /iiir11111/l'. i 1111-

led11i11g 111· a11111ii/11i11ge11 dler di1'.1·1 
.fi1111er 1111 Åo11/,.11r.1·1•11 hiir '1111111/iig
!<ll.\ i 1'11/igllt't m1·d rnd .10111 i llll-
111ii11/11•1 iir .fi'ire.1/..ri1·1'1 i .fi'11g11 11111 
f..011 Å ///'.\. .1/..11/( J.. 1 J/d ll/'.1·t/0111111·1•11 
hes/11111 1111 f..1111/..11rs1·11 .1/..all lta11d
/iigga.1 i t/1•111111 ordning. Afrtltll'ia.1 
.wdant hcs/111. iiga /CJ ~ fiir.1w och 
tr1·die s!yd.1•1111 11111ts1·ar1111tle till
lii111p11i11g. 

Besl11t1•1 jiimtc 1·ad J..011/,.111-.Hlo-
11111rc11 !tar he.1tii1111 l'111ig1 /IJ ~ 
.for.Ila stycf..1·t s/..111/ /..1111giil'll.I' i l'o.11-
och lnri/..es Tidningar och den elll'r 
de or1.1·1id11i11gar som hes1iim1.1 .fi'ir 
1~ffe111/iggiim11dc m· Å1111giirelsl'r 
om /..onkur.l'l'll. De tidl'r som l'nligt 
19 ~ .fi'ir.1'/a .11ycf..l'I skola riiknas 
frå.n det heslutet om konkurs med
delades skola i stiillct riiknas fri\n 
dagen för utfärdandet av /,.1111giirl'i
.\e11. 

Meddelas hl'sl111 enlig! wulrn 
.1·(1TÅl'l. s/..a/l fiirl'tllt1m·11 11ns1'.1 
1·ara 111secld enligt 45 ~- R1111pp1ed-
11i11g som a11gil·es i 53 ~ he/1iira 
ic/..e 1111prii11a.1· p1/ 11y11. /:,j helll'r 
hehii1·er giildeniiren eller annan 
hdu'il'er giildcniircn eller annan 
som ai·lagt ho1111111ec/..11i11g.1·1·t! t'llt'r 
he('(/igal 1·is.1· llflf'gifi i h111lf'f'l<'cf..-
11i11ge11 1iter fullgöra s1\Jan cdgl1ng. 
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IX6 *4
:
1 

Varda <'.fia u~f'iirdanclet m· elen i 0111 .fi"in·al!are .111111 lr11r 11/.lt'/l.1 

Il/~ on(fi'inniilda /..1111giirt'/.11·11 111>- t•11/ig1 41> ~ ,li1111t'I' a11/1'd11i11.i.: 11/llagll 
(Je11h11rl, all 1i/lgang <'.i .fi1111es 1i// 1111 1illgi1ngama i hot'/ l'.i r1'it'/..11 1ill 
h1'.1'lrida111/c <11· /..on/..11r.l'f..o.1/1111cfrr- he111/11i11g <Il' /..1m/..111'.1·/..o.1111aden/l/ 
1111. i1/igg<' .fi'in·a/111n·11 1111 1111111 111'11 111111<111 s/..11/d som hot'l har 
driij.11111/I giira anmiilan tfärom hos 
konkursdomaren. i'icl s1/da111111111ii
lu11 .1/..all .fi1ga.1 redovisning för för
valtningen. 

llllragil .1ig .. 1·/..1111 Iran gena.11 1111111ii
la cle11a 1il/ konkursdomaren. lian 
.1/..all .1111111idig1 <11·g1• redovisning 
fiir förvaltningen 1il/ 1ill.l'yn.1mrn
diglt<'l<'ll. Vid a11111iila11 som ltiir (11'-

.l'l'.I .1/..all .fi1gas (11'.1/..r!fi m· rcdo1·is-
11i11ge11. 

Finner konkursdomaren efter 0111 konkursdomaren. efter till-
riitlens omh11J.1·111a11s hörande an
miilningen vara befogad. /1/11· han 
kungöra c/1•11.rnm11111 e11 gtlng i Post
och Inrikes Tidningar och den eller 
de ortstidningar. som bestämts för 
offentliggiirande av kungörelser om 
konkursen. S1ii//e.1 i110111 1re1ti11 
dagar ,fi-t/11 det k1111giircl.H·11 in.fi'ir
des i Post- oclr Inrikes Tidningar 
.1ii/..crlrc1 Fir /..11n/..111's/..o.H1111dema, 
1'<11'<' a11111iilningcn .fi'i1:fi11/c11. Vill 
borgenär eller giildeniiren t1111wrle
des visa. att tillgång .finnes till hl'
strida11de m· sagda kostnader. g1'irc 
111u11iila11 1/iir11111 hos konkursdoma
ren inom lid, som nyss 11iim111s. odr 
iige /..on/..111·sdo11111r1•n gii·a lro1111m 
det rtldr11111 .. wm priinis niJJigl. Diir 
sii/..erhel ej .1·1iille.1· eller anmälan. 
som .~is/ sag/S. ej .fi'iranl<'<ler I ill u11-

1agwule. a11 medd 1ill giildande m· 
nii11111Ja /..11.111111der .fi1111as. mcddele 
/..1111/..11r.1d11111are11 hes/Il/ om av
skrivning av konkursen. 

s\·11.rn1y11diglretc11s hörande. i 1111-

lcdning 111· anmälningen dia c(je.l'f 
finner grnnd Fir a11111g1111dc atl ti/1-
gc/nganw iiro stl 111illriickliga s11111 
siigs i Jhrst11 styd.el, skall han 
kungöra delta i Post- och Inrikes 
Tidningar och den eller de ortstid
ningar. som bestiimts för offentlig
görande av kungörelser om konkur
sen. Vill borgenär eller gäldeniiren 
visa att tillgång .finns till betalning 
111· nämnda kostnader oclr skuld. 
skall han anmiila de/la hos kon
kursdomaren inom e11 mil111ul från 
den dag då k1111giirdse11 rnr ir~fi'ird i 
Posl- oclr lnri/..es Tidningar. K(}11-
/..11r.1domare11 iiger ge horgeniiren 
eller giildeniircn hc/11')1'/igt rtldr11m. 
Fiimnleder anmiilan s11111 1111 liar 
1111gil'its eller w111<111 intriijf'ad 11m
.1·1iindiglre1 l'.i an1aga11de alf till
gång .fi1111s till betalning 111· kon
kurskostnaderna (11'/r annan skuld 
.111111 hoel /rar cldragil sig, .\·/..all /..011-
/..11rsdo111are11 besluta om avskriv
ning av konkursen. llar.fi'irrn/1are11 
ic/..e al'gi1·i1 redo1·isni11g .fi'ir Ji'irml1-
11ingl'n. s/..all han giira detta innan 
hes/111 om 111·s/..rin1i11g meddelas. 

187 ~ 

A 1·gt/r ,l("irrnl111rc eller gm11sk
ni11g.rn11111 wda11 jiimli/..t 186 !$ an
mii/1111 .1/..c11 diirom all 1illg<lng ej 
.finnes 1ill hcslridamle m· /..on/..urs-

43 Senaste lydelse 1977: 675. 

A 1·skrii·es konkursen enligt 185 d 
eller 186 * eller al'slllfas konkursen 

enlig/ 185 I*· skall konkursdoma
ren t'.fia hc)rande m· tillsynsmyn-
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/..m111ud1T1111 .. 1/..all horgeniir.u11111-
mw11riidl' .. \<//It t111(/i"in11iill'.1 i 49 ~. 
t'.i 11t.1ii11a.1 . .11/ liing1' 1111111iil11inge11 
iir herot'11d1• f)(l prii1·ni11g. 
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/-"iir1'.1/ag1·n lydd11· 

dighc11·n h<".1fiim111u tl/T(I(/(' till J('ir
l'<iitaren 11ch t'rsiillning .fi"ir kostnad 
st1111 uppdragl'l har 1111•1(/i'irt. l.fi·åga 
0111 an·ode iiga 82 t1ch 83 H. 84 .~ 

första styckl't samt 86 ~ 11111t.1ra
randc 1il/ii11111ning. 

Finns i bot'f l'gc11d11111, i·ari siir
skild .fi"imulnsriitt iigcr mm. giiller 
81 ~-

Reg('l'ingen l'ller 111n1Jighe1 som 
regl'l'ingt"n he.11ii111111er .fil.l"tstiiller 
raxll .111111 s/..all 1illii111pas 1·id he
stii111111ande 111· 111Todc till .fi"i1Talra
r1•n. niir /..11n/..11rs 111·.1·krii·t's enligt 
185 d ~-

188 * 
\lardl'r /..on/..11r.1 . .10111 11pp.11tl11 <'.( 

ler a11sii/..11ing 111· ht1rg1•11iir. a1·s/..ri-
1•en jiimli/..r 185 ~. 1'111"/' horgcniiren 
pli/..tig att 1·id/..ii11nas de 111· .f(i1:fi1-
ra11dl't fi"iranledda /..0.1/nadcma, 
diiri inhl'gripe11 gollgiirclst'. l'.fil'r 
f..t111/..11rsd11111arens hcpriil'ande. till 
god man, .1om omfi'irmiilcs i niimn
da pw·agrt(/' 11nder 2 ). Bc.1/11/t'l om 
/..011/..ur.H'ns ar.1/..1-il'ande .1/..all innl'
lu//la ähiggandl' Fir horgeniiren llll 
giilda niimnda ko.1·111ader. diirl'id 
rarjc ko.1·111adshelt1pp skall siirskilr 
a.ngii·a.1·. 

/for /..011/..111'.1 11ppl1iirt cmnorledes 
ii11 gl'no111 .1l111111del11i11g, iige ko11-
/..11rsdo111111·cn. i den 111tln konkurs
hoct 1',j /iimnar rillgi/ng till giildan
de 111· l'lld konk11r.1dt1111arc11 .fi'ir.1kj11-
1i1 .fi"ir k11ngiirl'iser, /..alle/ser och 
11ndcrrii11dsl'I'. so111 horr giildas ar 
boet, och ko.1111adcma ej heller 
/..unnar 1111agas 111· horgeniir, 1·ilken 
jiimli/..r .fi"ir.\"/a Hyckel iir 1111.warig 
.fi"ir desamma. all m· allmiinnll me
del uml.fil ersiittning fiir l'tld .1tll11n
dl1,fi"ir.1/..j111i1.1. 

l\t1stnatfemll .fi"ir /..on/..11rs .10111 

har m·.1/..1-ii'ir.1 l'nligt 185 d .~ skola 
111gtl ur /..onk11rsht1et .fi·an(/i"ir t111n1111 
s/..11/d .10111 hoel har ädragit .1ig. Har 
/..on/..ursen 11pp.1·1ått pil 1111.1iikan a1· 
amwn horgcniir iin staten och kun
na konk11rskt1.1/11adema c',j ul/agas 
ur hocr. skall horgeniircn hetala 
dessa. doc/.. hiig.11 c'll helopp .10111 
11101.l"i'arar en tiondel m· det 1·id ti
den .f("ir konk11r.1hcsl11tel giillande 
hashcloppet enligt lagen I 1962: 
381 i om allmiin .fi"irsiikring. Ä ro fle
ra horgeniirer hetalnings.l"kyldiga. 
s1·cll"<1 de solidariskt. Beslutet om 
m·s/..1frning skall. i den mån hocr 
h<:fi1111c~· otillriickligt, innel1tllla 
åliiggande ,li"ir w1s1·arig horgeniir 
art hetala kos111adema med an,::ii'
llll hegriinsning. I\ 11nna /.. onk11rs
kos111adcr11a ej ur tagas ur hoet eller 
a1· horgemiren, s/..ola de 111,::(I lll' 

allmii1111a medel. 
Kostnaderna .fi"ir /..011/..11rs som 

har a1·.1·kril'i/.\" enligt 186 ~skola ut
gå ur konkurshoet .fi·am.fi'ir annan 
skuld .rnfll hoet har ådragit sig. 
K11nna konkurskostnaderna ej tilla
gas ur hol'l, s/..ola de 111g1i ar all-
111iinna medel. 

Har /..onkur.\ 11pphiir1 pil annat 
siitr iin sofll har angii·its i Ji'ir.1·1a el
ler andra s1_1T/..c·1. iiger andra sryc
/..er motn'lll"lllllle tilliimpning. 
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18~ §44 

Avgär t'iirvaltare före konkursens 
avslutande, skall reJovisning för 
förvaltningen, evaJ Jenna hand
hafts av Jcn avg11cnde ensam eller 
av honom jiimte annan. ofördröjli
gen avgivas. Har förvaltningen va
rit dclaJ. \it som i 5:! ~ första styc
ket iir stadgat. skall redovisningen 
avse allenast Jen del av förvalt
ningen. som varit tit Jen avgt1ende 
förv<1ltaren uppdragen. 

Da förslag till slututdelning fram
H'tgges eller. &1r aånrd kommit till 
stanJ. egendomen i hoet ätersttilles 
till giilJen;iren. skall ock redovis
ning för förvaltningen av hoet avgi
va~. 

Ui'i11e11.1 0111h11d.rn1e111 har att 
granska redovisning, varom ovan 
formiiles. och däröver avgiva utlå
tande. Redovisningen och niimnJa 
utl<handc skola diirefter hilllas till
giingliga for dem. som önska taga 
del av handlingarna. Avgives redo
visning i sammanhang med fram
Uiggande av förslag till slututdel
ning. skola redovisningshandlingar
na vara att tillgå för granskning fran 
och med samma dag och ä samma 
stiillc som utdclningsförslaget; och 
varde underriillelse därom intagen i 
den kungörelse, som omfiirmiiles i 
129 ~. Då. redovisning eljest avgi
ves. äge 0111h11d.1·11u111111•11 efter sam
råd med förvaltaren hcstiimma st~il
le. diir redovisningshandlingarna 
skola hällas tillgängliga: late ock en 
gäng i Post- och Inrikes Tidningar 
och den eller de ortstidningar. som 
bestiimts för offentliggörande av 
kungörelser om konkursen. kungö
ra. frän och med vilken dag samt 
var handlingarna komnw att hällas 
tillgiingliga. 

44 Senaste lydelse 1977: 675. 

Avgär förvaltare .10111 !tar 11t.H'tt.1 
e11/igt 45 din 46 ~ före konkursens 
avslutande. skall redovisning för 
förvaltningen. evad denna hand
hafts av den avgi\.ende ensam eller 

av honom jiimte annan. ofördröjli
gen avgivas till tillsy11.1·111_1·lllligltc
tl'11. Har förvaltningen varit delad. 
såsom i 50 ~ första stycket iir stad
gat. skall redovisningen avse alle
nast den del av förvaltningen. som 
varit ftl den avgäcndc förvaltaren 
uppdragen. 

Dt1 förslag till slututdclning fram
liigges l'llligt 129 .~ eller. diir ackord 
kommit till stErnd. egendomen i 
hoet titerstiilles till giildeniiren, 
skall ock redovisning för förvalt
ningen av hoet avgivas till ti/l.1T11s-
111y11diRltctc11. 

Til/.1y11smy11dighetn1 har al\ 
granska redovisning, varom ovan 
förmiiles. och diiriiver avgiva utla
tande. Redovisningen och niimnda 
utlåtande skola därefter hällas till
gängliga för dem. som önska taga 
del av handlingarna. Avgives redo
visning i sammanhang med fram
Higgande av förslag till slututdel
ning. skola redovisningshandlingar
na vara att tillga för granskning fr[m 
och med samma dag och ä samma 
stiille som utdelningsförslaget: och 
varde underrhttelse diirom intagen i 
den kungörelse. som omförmhles i 
129 ~. Då redovisning eljest avgi
ves. iige tillsy11.1111y1ulighete11 efter 
samråd med förvaltaren hestiimma 
stiille. diir redovisningshandl ingar
na skl)la hällas tillgiingliga: läte ock 
en gång i Post- och Inrikes Tidning
ar och den eller de ortstidningar, 
som hest~imt s för offentliggörande 
av kungörelser om konkursen. 
kungöra. frtrn och med vilken dag 
samt var handlingarna komma att 
hallas tillghngliga. 
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F<ir1'.1/agt'11 /_1·dd.11· 

I kungiirelse angående redovisning~ fri11'i1liiggande skall öck niimnas, all 
den. Sllm vill klandra redovisningen, har all anhiingiggöra sin talan ptt siill 
m:h inom tid. som stadgas i 191 ~. 

Då kungörelse. som ovan siigs. 
utfärdas. skola redovisningshand
lingarna i styrkt avskrift genom om
lmdsnw11111•11.1 for:->org tillstiillas 
konkursdomaren for all hos honom 
vara att tillgt1: iirn riikcnskaper eller 
andra handlingar. som hifogats re
dovisningen. av vidlyftigare be
skaffenhet. vare dock ej nödigt. all 
avskrifter diirav i_iverliimn<ts. Det 
iiliggcr dii1jiimte 0111h11dw11111111t'11 
all ofi.irdriijligen efter kungörelsens 
utfärdande till giildeniiren och varje 
horgcniir, som i konkursen hevakat 
fordran men icke erhållit full hetal
ning m:h vars adress iir kiind. med 
posten översiinda meddelande om 
innehallet i kungörelsen angäende 
redovisningen: dock all. diir ackord 
kommit till stirnd. dylikt meddelan
de ej skall avsiindas till borgeniir. 
som för sin bevakade fordran icke 
iigcr förml'insriitl. 

Dä kungörelse, som ovan siigs. 
utfärdas. skola redovisningshand
lingarna i styrkt avskrift genom til/
_1y11.1111y11dighet1•11.1 försorg tillstiil
las konkursdomaren for all hos ho
nom vara all tillgä: iiro riikenskaper 
eller andra handlingar. som bifo
gats redovisningen. av vidlyftigare 
heskaffenhet. vare dock ej nödigt. 
att avsk1ifter diirav överHimnas. 
Det l'iliggcr därjiimte till.1y11smy11-
diglll'te11 all ofördröjligen efter 
kungi.in:lsens utfärdande till giilde
niiren och var:ie horgcniir. som i 
konkursen hevakat fordran men 
icke erhållit full betalning och vars 
adress iir kiind. med posten över
siinda meddelande om innehållet i 
kungörelsen angående redovisning
en: dock all. där ackord kommit till 
stand. dylikt meddelande ej skall 
avsiindas till horgeniir. som för sin 
hevakade fordran icke iiger för
mfmsriitt. 

190 §45 

Varder beslut om konkurs upp- Varder beslut om konkurs upp-
hiivt av högre rätt eller varder kon- hiivt av högre rätt eller varder kon-
kurs avskriven jiimlikt 124 * eller kurs avskriven jämlikt 124 § eller 
nedlagd jämlikt 149 §. skall förval- nedlagd jämlikt 149 ~. skall förval-
taren ofördröjligen till gäldenären taren ofördröjligen till gäldenären 
avgiva redovisning för förvaltning- och til/sy11.1myndigheten avgiva re-
en av boet. Har konkursdomaren dovisning för förvahningen av 
jämlikt 148 * förordnat. att kon- hoet. Har konkursdomaren jämlikt 
kursboet tillhöriga medel skola 148 * eller 185 g * andrn .l'lyc/. .. et 
övcrliimnas till giildenären. skall förordnat, att konkursboet tillhöri-
ock redovisning ofördröjligen avgi- ga medel skola överlämnas till gäl-
va~ till honom. denären. skall ock redovisning 

oförd~öjligen avgivas till honom 
och tillsynsmyndigheten. 

45 Senaste lydelse 1975: 244. 

Redm·isning som s/..all m·gii-as 
m· fiin·altaren enligt 185 a, 185 d. 
ll:J5fel/er 185 g ~ giiller som slutre
dol'i.rning. 
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N111·ar11111fr lyddsl' Fiirl'.\ /ogl'll /n/d.1·,, 

A. vskrivc:s konkurs enligt 186 *. gälle den redovisning. som enligt sam
ma paragraf skall avgivas av fiirvaltaren. såsom slut redovisning. 

191 * 
Vill giildeniiren klandra redovis

ning. varom ">tadgas i 189 eller 
190 *· eller vill i fall. som avses i 
189 *. horgcnlir. vars rä\I kan vara 
heroende av redovisningen. kland
ra densamma. skall talan instiim
mas till den riitt, diir konkursen iir 
eller varit ;inhiingig. inom tre måna
der. r~iknat i fall. som avses i 189 *· 
frtin den dag, dä redovisningen en
ligt vad kungjort blivit först varit 
för granskning tillgänglig, ifall, som 
avse.., i 190 * första stycket. frän 
det redovisningen tillsttilldes giilde
n~iren och i fall, som i 190 *andra 
stycket siigs. frän det beslutet om 
avskrivning av konkursen vann la
ga kraft. 

Vill giildeniiren klandra redovis
ning, varom stadgas i 189 eller 
190 *· eller vill i fall. som avses i 
189 § eller 190 § andru eller tredje 
stycket. borgenär, vars rätt kan va
ra beroende av redovisningen, 
klandra densamma, skall talan in
stämmas till den rätt, där konkur
sen är eller varit anhängig. inom tre 
månader. räknat i fall, som avses i 
189 *·från den dag, då redovisning
en enligt vad kungjort blivit först va
rit för granskning tillgänglig, i fall, 
som avses i 190 § första stycket, 
från det redovisningen tillställdes 
gäldenären. i fall, som ai•ses i 190 § 
andra stycket, från det redol'is
nin1<en inkom till konkursdomaren 
och i fall. som m·ses i 190 § tredje 
stycket, från det beslutet om av
skrivning av konkursen vann laga 
kraft. 

1il/.1·.1·n.1myndi/.:hetc11 .får klandra 
redol'isning .\'Om a1·ses i 189 eller 
190 §. lliin·id iiga hestiimmelserna 
i .fi'irsta stycket om giildeniirens 
klandertalan motsnirande tillämp
ning. l.fi1/I som m·ses i 190 §första 
stycket skall dock klandertiden riik-
1ws frän det redm·is11i11ge11 tillställ
des tillsy11smy11dighete11. 

193 § 46 

Konkursbo, som är på obestånd, 
kanji')rsättas i konkurs. Vad som är 
föreskri1·et i denna lag om gäldenär 
skall i sådant fall gii/la konkurs
boet. 

200 ~ 

Vad i denna lag stadgas därom 
att förvaltningsåtgärd ej må vidta
gas. med mindre gäldenären liimnat 
sitt samtycke eller .fått til/.fiille att 
yttra sii:. skall icke äga tillämpning. 
då gäldenären rymt eller eljest ej 
kan anträffas med kallelse. 

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

••Förutvarande 193 §upphävd genom 1975: 244. 
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N111·11ra11Jc lytlel.1,. /-i"iresl11gt'11 lytlel.1l' 

202 *47 

Erfordras under konkursen iind
rad föreskrift. i vilken eller vilka 
011stidningar kungörelser angående 
konkursen skola införas. ankomme 
pä konkursdomaren att meddela 
och I äta kungöra säd an föreskrift: 
underriitte ock ofördröjligen riit
te11.111111h11dsmw1 diirom. 

Erfordras under konkursen ;ind
rad föreskrift, i vilken eller vilka 
or1stidningar kungörelser angäende 
konkursen skola införas. ankommc 
pä konkursdomaren att meddela 
och låta kungöra säd an föreskrift: 
underrätte ock ofördröjligen till
.1y11smy11tlighet1'11 1)('h .fi"in·alt11re11 
diirom. 

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

Kungörelse om konkursmåls handläggning vid riitten må utan hinder av 
föreskrift. att densamma skall införas i ortstidning minst tio dagar före den. 
som utsatts för handläggningen. i sådan tidning införas senare. om kon
kursdomaren finner siirskilda omständigheter diirtill föranleda. 

203 * 
I stiillet för att i enlighet med vad förut i denna lag finnes stadgat genom 

kungörelse kalla horgenärer till rätten. då konkursmal skall där handHig
gas. hi;ir konkursdomaren tillämpa annat kallelsesiitt. om det kan ske utan 
ökning av kallelsekostnaden. Kungörelse mh dock ej uthytas mot särskilda 
kallelser. sa fram! ej alla borgcniirer. som i målet äga talan. underrättas så 
tidigt. att de kunna själva eller genom omhud infinna sig. Diir kallelse sist 
tio dagar före den för handläggningen utsatta dagen med posten avs~ints till 
borgenär. vars adress är känd. skall den horgeniir anses hehörigen under
rättad. 

A /..alle/se till bor1.?<'lliirssamma11-
triide. som hålles ejier be\'{/kni11gs-
1ide11s 111!.:tlll!.? och icke <11'.H'r priil·
ning 111· ack11rd.1fi"irsla1.?. skall \'lid i 
}i"ir.Ha .\"/ycf..et stad!.:<1.1" iiga m11t.1Ta
rnnde tilliimp11in1.?. 

Diir ej m· hestiimme/sema i den-
1111 luR annat .fi"iranledcs, skola till 
riiHens omh11dsmu11 ii1·erliim11ade 
ha11dlin1.?ar riimnde f..on/..ursen stl 
snart liimpli1.?en kan s/..e tillstiillas 
fiirl'lllt<1ren fi"ir aH m· honom fiir-
1·aras. Behii1•er .fiirl'llltaren tillgång 
Till handling, s11m m· omh11dsman-
11en innehal'es, omhesii1:je omh11ds
man11e11 m·skri.ft diirm· .fi"ir .fi'irrnlta
rens riif..ninR. 

• 1 Senaste lydelse 1977: 675. 

Fiireligger 1·id ko11/..11r.\"t'11.1 al'.1111-
tandc hinder mot aa de höcker och 
andra handli111.?ar rörande boet. 1·il
ka .fi"i1T1iltare11 tagit hand 0111. cltcr
stiillas till 1-?iildcniiren, skola de 
ii1·erliim11as till till.n·n.1111y11dighe
te11. om t'.ifiin·altare11a11.1"1'/'11(( han 
hiir hel'llm dem. lla11dli11gam11 
skola hel'llras i c11lighe1 med l'lld 
som i rn1:je siirskilt .fiill 1-?iiller om 
arki1·ering. 
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N111·11rt111d1' lydl'!s1' Fiire.li11gl'11 /nlcl.H' 

208 *·~ 
I .fi"aga 11111 jiii· 11101 (jii11slema11 

i·id till.1yn.1my11dighe1cn giiller ul
iii·er l'llli som .fi'i(icr m· 4 * .fi'irl'llll
ni11gslagl'11 ( 1971: 290 I 1111 dl'n som i 
11111/ om u11agande m· skaller, hiita 
eller andra pil ind1-il'ning heme11de 
medel har lagil hefa1111ing med i11-
drirni11g 111· .fi1rdl'lln som giire.1 giil
lande i k11nk11r.1e11 eller l'idwgit e.H'

kllfii• å1giird fi'ir utwgande lll' så
dan ./i>rdl'lln 1'.i får Ji1llgiirn rillsyns-
11p11g(fi i konkursen. 

209 §49 

Konkursdomaren iige, iindå att 
'11111 iir jii1·ig, meddela de hes/111 el
ler l'idtaga de iltgiirder, som om
fiirmiilas i 6 * rrelOe stycket, 7 och 
/{) H. 12 *andra stycket samt 13, 
15, 19 och 201 H: finner konkurs
domaren, då konkurs uppståll. an
ledning till antagande. all gii/denii
rens ho ide .fi'irs/år till hest ridande 
m· f..011k11rs/wsrnaderna, iige lilm 
ock. 11/l/n hinder al'jiil'. l'idtaga de 
titgiirder. som Fir scldant j(i// ji'ire
skrii·as i 185 .~under I) och 2J. Är 
konkundumaren ai· jii1· hindrad all 

utse k11nkur.1:fi'ir1·altare enligt 43 *, 
sJ..a// han uppdraga tlt liimplig per
son att taga l'llrd om hoet intill dess 
.flirl'llltare 1•arder 111· '!iiil'ig domare 
11/.l'edd. 

210 
Över heslut, som konkursdoma

ren meddelat i fall. där sådant enligt 
denna lag på honom ankommer, må 
klagan föras i hovrätten; dock mtl ej 
klagas diirö1·er all riittens omhuds
man entledigat.i· eller all ji'irl'l1ltar1' 
ril/Jultlif.I' lift ji1llgiira sina åliggan
den. 

Mol tillsynsmyndigheten.i· hes/ut 
enlig/ denna lllg får talan ej Firas 
i andra fall iin som a1·se.1· i 27 eller 

98 *· 

§50 

Över beslut. som konkursdomaren 
meddelat i fall, där sådant enligt 
denna lag på honom ankommer, må 
klagan föras i hovrätten. 

Vill någon klaga däröver att konkurs blivit nedlagd jämlikt 149 §.varde 
tiden för besvärs anförande räknad från det kungörelsen om konkursens 
nedfaggande infördes i Post- och Inrikes Tidningar. 

••Förutvarande 208 ~ upphävd genom 1975: 244. 
••Senaste lydelse 1975: 244. 
• 0 Senaste lydelse 1977: 675. 
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N11l'arandl' lydelse 

Beslut av konkursdomaren i ,li"ti
gor, s11111 0111.fi"ir111iile., i 3. 4 eller 11 
kap. eller om förordnade eller ent
looigandc av tilbynsinan enligt 
171 b *Hinder omedelbart till efter
riittelse, om ej annat fiiron.lnas; 
dock att vad sålunda stadgats icke 
skall äga tilllimpning ä heslut. var
igenom förelagt vite utdömts. 

63 

Fiirl'.1l11g1·11 /ydd.1 t' 

He.~lul av konkursdomaren i Je hii11-
.1·ecndt'11 som lll'.l'l's i 3. 4 eller 6 
kap. eller om föronlnanuc eller ent
lcdiganue av tillsynsman enligt 
171 b *eller om utseende eller l'llf
/edigande ar .fi'irrnltare enligt 
185 a *Hinder omeuclbart till ef'tcr
riittelse. om ej annat lörorunas; 
I.lock att val.I sålunua stadgats icke 
skall äga tillämpning å beslut, var
igenom förelagt vite utdömts. 

Tala11 mot konk11rsd11111aren.1· he
s/ut får fiim.1· iil'en m· tillsynsmyn
dighl'ten, 0111 bes/uret riir .fimnen 

.tiir konkursens hallllliiggning, 11tsc
e11de l'ller entledigande a1'.f0rra/ta
r1', antalet Firl'llltare, de/11i11g m· 
fiirrnltningen 111ellan .flera fiin·a/ta
re, uppdrag eller an·ode enligt 
50 a ~.fiirskotr enligt 86 a ~ tillfiir-
1·altare, rescförb11d l'ller skyldighet 

.for gii/deniirrn all liimna (från sig 
11ass, hiimtning eller hiikt11i11g . 
.fi'irelt'iggandc ella 11tdhma11de a1· 
1·ite. 1/l'skril'11i11g 111· f.:.onk11rse11 en
ligt 186 ~ l'iler arrnde eller kost-
11adsersii1111i111,: till .fi'irt'ti/tare e11/igt 
187 ~ .fi'irsta srycket. 

210 h ~ 
Öm horgeniir anser att beslut a1· 

hor.~eniirerna i fråga .111m a1'.H's i 
108 .li tredje stycket andra menint,:
en icke har tillf.:.ommir pil lagligt 
still, får han anji'ira he.1Tiir diir
ii1·er. 

Anser borgenär eller gii/Jeniiren 
all hes/ut 1·arigeno111 ackord.1fiir
slag ./('irkastats m· borgeniirerna 

icke har tillkommit på lagligt siill. 
får he.\'\'iir an.fiiras mot bes/Iller, cl\' 
gii/deniiren dock endast om hans 
rä11 kan 1·w·a beroende dtlrai·. 

I fråga om be.l'l'iir enligt denna 
paragraf iiga bestämmelserna i 
210 9 om /.:./agan ii1·er f.:.onk11rsdo-
111are11.1· beslut nwrs1·aranJe 1ill
lt/111pni11g. 
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0 N111'11rn1ufr /vdd."' 

211 *"' 
M:1I. som avses i )(i. 27. X.:'i. 93. 

98, 164 eller lfi3 ~. skall utan förhe
redelse fiiretagas till huvudförhand
ling. Utsiittes mftlet till fortsatt eller 
ny huvudförhandling, iige riitten. 
om det erfordras för att mi\let vid 
denna skall kunna slutföras. förord
na. att förheredelse skall iiga rum. 
samt meddela erforderliga före
skrifter diirom. Vid h111·111f/iirlw11d
li11g i 111/il som 111-.1n· i 16 ~eller 85 ~ 
iir riilll'll d11111.fi"ir med en /ag.fim'11 
do!IU/1"1'. 

Mtll, som avses i I09 eller 130 ~
mii t'.i _fi"iretagas till h111·11cUi"irlw11d
li11g. med mindre sammantriidc fiir 
1111111tlig Firhcredei.l"t' hiillit.1. l.iim
na samtliga niirvarande sitt samtyc
ke diirtill eller finnes saken uppen
har. mä huvudförhandlingen hällas 
i omcdelhart samhand med fiirherc
delsen. Hiilfrs ej h111·111Ui.ir/w11d
lingi'll i oml'lldhan .1a111ha11d med 
.fi"irhcreJdsen. skall cm·11r .10111 11iir-
1·ari1 och 1·11rs adrcs.1· iir /..iind crl1tll
la siirs/..ild 1111dcrriilldse 0111 tid och 
stiillc .fi"ir h111·11cJ.fiirh11mlli11gc11 . . 1t/ 
fi"amt ej be.1/..cd diiro111 /ii11111ats 1111-
da fi"irl.>ercdclsc11. 

M:tl. som avses i In. X5. 93 cllc.:r 
I M *. skall utan förheredclse före
tagas till huvudförhandling. Utsiit
tes mtilet till fortsatt eller ny huvud
förhandling. iige riillen. om det er
fordras för att m~tlct vid denna skall 
kunna slutföras. förordna. att för
heredelse skall iiga rum. samt med
dela erforderliga föreskrifter diir
om. 

I nu il. som avses i 109 eller UO ~. 
s/..al/ h111"11ijfi"irlw11d/i11g ji"irega.1 11r 
.f("irhercdelsc. 0111 dl'/ hehiil".I. lliil
lcs .1i/fil1111111 t riide .fi"ir 11111111/ig .fi"irhc
red elsc och /iimna samtliga niirva
ram.le sitt samtycke diirtill eller tin
nes saken uppenbar. mt1 huvudför
handlingen hi\llas i omedelbart 
samband med förberedelsen. 

\lid h111·111Ui"ir/w11dli11g i nu// som 
111·si'S i dc1111a 1711rngrt(( iir riillen 
dm1(/iir med en /11gfi1rc11 do11111rc. 

Utehlir i mäl. som avses i denna paragraf. part eller annan. som iiger 
komma tillstiide:-. vid förhandling. utgöre det ej hinder för mi\lets handHigg
ning och avgörande. om ej annat iir stadgat. 

Beträffande talan mot avgörande 
i mi\I. som nu sagts. giillc vad i riit
tegångshalken iir stadgat om talan 
mot beslut i mal. som viickts vid 
undcrriitt. Ö1·cr 111ulcrriill.1 elll'r 
hm.,-iitl.1" hes/ut, 1·arige110111 si'idan 
il\' gii/de11iire11 .fi"ird talan. som 111"

.1e.1 i /83 * tredjl' .l"fyc/..et andra 
p1111/..ti'll. hlil'it hifi1/lc11, 1111/ /../11ga11 
l'.i.fi"irns. 

" Senaste lydelse 1973: 243. 

Betriiffande talan mot avgörande 
i mäl. som nu sagts. gälle vad i riit
tegångshalken lir stadgat om talan 
mot heslut i mäl. som väckts vid 
underriitt. 
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Fiir1'.1/11ge11 /_\'cldse 

T11/a11 11101 111·giim11d1• i 111</I .\Olll 
a1·.11·.1 i X5 ~ .fiir _fi'ims iil'('ll 111· 1ill
.1_rn_,111y11digh1•1e11. 

219 *"2 

Atal mot gäldenär för brottsligt Åtal mot gäldenär för gäldeniirs-
_li"irhålla11cle mot borgeniirer, så ock • hrolt. sä ock ätal för förbrytelse. 
i'ltal för förbrytelse. som omförmii- som omförmäles i 213 §. mä väckas 
les i 213 cl!t·r 214 ~. mä viickas vid vid den rätt. där konkursen är eller 
den riitt. där konkursen iir eller va- varit anhängig. 
rit anhiingig. 

Talan. som avses i 216 *·skall anhiingiggöras vid den rätt. dit målet om 
giildeniirens försiittande i konkurs hhnskjutits eller skolat hiinskjutas. och 
mä i nämnda mal utan stämning viickas. iindä att den. mot vilken sädan ta
lan föres. iir tillstiides genom ombud. 

1. Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 
2. Äldre hestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs. i vilken 

konkursheslutet meddelats före ikrafttriidandet. 
3. Förekommer i annan lag eller författning bestiimmelse om att åtgärd 

skall ha vidtagits viss tid efter första borgeniirssammanträdet 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 räknas från 
tidpunkten f'ör konkursheslutet. 

4. Åtgiird som enlig! föreskrifl i lag eller annan författning ankommer pil 
riittens ombudsman skall i stället vidtagas av förvaltaren. 

5. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom hestiimmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya be
stiimmelsen. 

52 Senaste lydelse 1957: 97. 

5 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr /05 
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2 Förslag till 
I ,ag om ändring i jordabalken 

Hiirigenom fiireskrivs att 12 kap. J I * jon.labalken 1 skall ha nedan angiv
na lydelse. 

N111'11ra11de lydelse FiireslaRen lydelse 

12 kap. 

31 * 
Fiirsiittes hyresgiistcn i konkurs. 
for konkursboet uppsiiga avtalet. 
Betriiffamle blistadsliigenhet font
ras dock <~Il giildcniiren samtycker 
till 11ppsiigningen clla art riirren.1 
11111/l/ld.\lllllll god/..i'i1111cr dc111111. 

Försättes hyresgästen i konkurs. 
för konkursboet uppsäga avtalet. 
Beträffande bostadslägenhet ford
ras dock att gäldeniiren samtycker 
till uppsägningen. 

Har Higenheten ej tilltriitts niir konkursen inträffar och har ej hyresvär
den siikcrhet för avtalets fullgörande med vilken han skäligen kan nöjas. 
fi'lr hyresvärden uppsiiga avtalet om han ej erhäller sådan säkerhet inom en 
vecka efter anfordran. 

Inträffar i fråga om annan lägenhet än bostadslägenhet konkursen efter 
tillträdet och har ej hyresv~irden siikerhet for avtalets fullgörande med vil
ken han sbligen kan ni.ijas. får hyresviirden uppsäga avtalet. om ej sådan 
säkerhet ställes inom en månad efter anfordran eller inom samma tid kon
kursboet förklarar sig vilja svara för hyresgästens skyldigheter under hy
restiden eller. när hyresriittcn får överlåtas. överlåtelse sker i enlighet med 
avtalet. 

Uppsäges avtalet enligt första-tredje stycket. har hyresvärden rätt till 
ersiittning för skada. 

Denna lag trtider i kraft den ! januari 1980. 

1 12 kap. jordabalken omtryckt 1974: 1083. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( J 921: 244) om utmätningsed 

Hiirigenom föreskrivs att 13 ~ lagen ( 1921: 244) om utmiitningse<l skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Fiir('s/agl'/1 lydelse 

13 s 
Har giildeniir avlagt utmiitningsed. vare han ej pliktig att innan tre t1r för

flutit änyo avlägga si1<lan e<l. diir det ej göre~ sannolikt. att ny tillgång efter 
edgängen tillfallit honom. · 

Samma lag vare. d<'1 gäldeniiren 
avlagt houppteckningsed i konkurs. 
som avskrivits jämlikt 185 eller 
186 § konkurslagen eller avslutats 
genom .1/111111de/11i11g utan att icke 
förmftnsherättigade horgeniirer er
hållit full hetalning. I nu sagda fall 
skall tiden riiknas frän det konkur
sen upphörde. 

Samma lag vare. da giildeniiren 
avlagt houppteekningsed i konkurs. 
som avskrivits jiimlikt IX5 d eller 
186 § konkurslagen I 1921: 225 J eller 
avslutats pil annat siill utan att icke 
förmånsberättigade borgeniirer er
hällit full betalning. I nu sagda fall 
skall tiden räknas från det konkur
sen upphörde. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre hestämmelser gäller 
fortfarande i fraga 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 fråga om lagen ( 1950: 217) om vissa krcditinriitl
ningars konkurs 

dels att 4 § skall upphöra att gälla. 
dels att 3 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydef.1·e 

3 §I 

Konkursdomaren iigcr all utan 
hinder m· rad som sladga/s i 19 ~ 
konkurs/agen hestiimma all ku11gii
rel.1er angående konkursen skola 
in.Firas i.flera iin 11·å tidningar i den 
ort. n1rest kredi1i11rii1111i11gens sty
~clse har sill säte. sam/ en eller fle
ra tidningar på annan ort. diir den 
har kontor. 

Förvaltarna åligger att upprätta förteckning över de borgenärer. vilka 
enligt kreditinrättningens räkenskaper hava fordran hos kreditinrättningen 
på grund av insättning på räkning eller enligt sparbanksbok, Förteckningen 
skall för v<trje borgenär upptaga beloppet av hans fordran. Är ränta på 
fordringen utfäst, skall tillika upptagas den dag, från vilken räntan är ogul
den.jämte räntefoten. 

Förteckningen skall i huvudskrift 
av förvaltarna sä fort ske kan ingi
vas till konkursdomaren. Vid hu
vudskriften bör fogas avskrifter till 
det antal, som påkallas av vad hiir 
efteråt stadgas. Sedan avskrifter
nas överensstämmelse med hu
vudskriftcn blivit av konkursdoma
ren bekräftad, skall förteckningen i 
sålunda styrkt avskrift under de 
trettio sisw dagarna före utgången 
av den för bevakning av fordringar 
utsatta tiden för envar. som vill ta
ga del av densamma. hållas till
gänglig hos konkursdomaren, hos 
riillen.1· ombudsman samt vid vart 
och ett av kreditinrättningens kon
tor. 

1 Senaste lydelse 1970: 855. 

Förteckningen skall i huvudskrift 
av förvaltarna så fort ske kan ingi
vas till konkursdomaren. Vid hu
vudskriften hör fogas avskrifter till 
det antal. som påkallas av vad här 
efteråt stadgas. Sedan avskrifter
nas överensstämmelse med hu
vudskriften blivit av konkursdoma
ren bekräftad, skall förteckningen i 
sålunda styrkt avskrift under de 
trettio sista dagarna före utgången 
av den för bevaknin.g av fordringar 
utsatta tiden för envar, som vill ta
ga del av densamma, hållas till
gänglig hos konkursdomaren. hos 
Fin·aflllrna samt vid vart och ett av 
kreditinrättningens kontor. 
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Numrande lydelse Fiireslage11 lydelse 

Fordran. som upptagits på förteckningen, skall anses vara bevakad i 
konkursen som om borgenären själv hade anmiilt densamma inom den för 
fordringars bevakning utsatta tiden. 

Till horgeniirer. \'tll"om m·c111 i 
d e111111 {Jll mg raf ji"irmii/l's. s!..ola 
!..11lle/sehre1· enligt 20 § /.;011!..111"sla
gen ide l//siindas. /:,"rinran diirom 
s!..all intagas i kungiirelse. som 
siigs i 19 § samma lag. Meddelan
den enligt 103 § konk11rsla1-:cn skola 
ej heller 11/siindas till sådana hor
geniirer. utan skall i stiillet 1·ad 
ko11k11r.1domare11 enligt si.Hniimnda 
paragrc(f hestiimt kungöras en gång 
i allmiinna tidningarna och den el
ler de ortstidningar. som bestämts 
för offentliggörande av kungörelser 
om konkursen. Utan hinder av vad 
i 129. 155, 161 och 189 §~ konkurs
lagen föreskrives om utsändande 
av meddelanden samt avskrifter av 
ackordsförslag och yttranden må 
innehållet i nämnda meddelanden 
och handlingar i annan ordning, 
som av konkursdomaren bestäm
mes efter samråd med riitten.1· om
h11dsmw1 och förvaltarna. bringas 
till ifrågavarande borgenärers kän
nedom. Underrättelse om vad så
lunda bestämts skall genom riittens 
omhudsman.1· .fi"ir.1·or1-: kungöras i de 
tidningar. som nyss sagts. 

Vad !..onkursdomaren hestiimt 
enligt 103 .~ konkurs/agen ( 1921: 
225) .1/..a/I kungöras en gäng i Post
och Inrikes Tidningar och den eller 
de ortstidningar, som bestämts för 
offentliggörande av kungörelser om 
konkursen. Utan hinder av vad i 
129. 155. 161 och 189 §§ konkursla
gen föreskrives om utsändande av 
meddelanden samt avskrifter av ac
kordsförslag och yttranden må in
nehållet i nämnda meddelanden 
och handlingar i annan ordning. 
som av konkursdomaren bestäm
mes efter samråd, niir 189 § kon
kurs/agen iir tillämplig med till
synsmyndigheten i konkursen och 
eljest med förvaltarna bringas till 
ifrågavarande borgenärers känne
dom. Underrättelse om vad sålun
da bestämts skall kungöras i de tid
ningar. som nyss sagts, ai· tillsyns
myndigheten när c11·steg giorts frå11 
j("ireskrijierna i 189 § och i 1°il'riga 
fall m· fiin·altarna .. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet 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 m:h 11 §§lagen ( 1970: 741) om statlig lö
negaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse FiireslaRen lydelse 

2 *' 
Betalning enligt garantin utgär för sådan fordran rå lön eller annan er-

sättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmansrättslagen ( 1970: 979) och 
för fordran på pension som har förmänsriitt enligt 12 eller 13 § samma lag. 

Har någon på grund av fordran 
som omfattas av garantin ansökt 
om gäldenärens försättande i kon
kurs. utgår hctalning även för kost
n;11.len hiirför och. om konkursen 
avskrivits enligt IX5 ~ konkursla
gen (1921:225), för kostnad som 
han tilagts att utge enligt 188 §sam
ma lag. 

Har någon på grund av fordran 
som omfattas av garantin ansökt 
om gäldenärens försättande i kon
kurs. utgår betalning iiven för kost
naden härför och. om konkursen 
avskrivits enligt 11<5 d § konkursla
gen ( 1921: 225 I. för kostnad som 
han ålagts att utge enligt 188 §sam
ma lag. 

Beträffande fordran med förmansrätt enligt 12 § förmånsrättslagen gäller 
garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar tolv gånger 
det vid tiden för konkursheslutet gällande basheloppet enligt I kap. 6 § la
gen ( 1962: 381) om allmän försäkring. Betalning utgär därvid för fordran 
som avser ersättning för särskilda kostnader framför annan fordran. 

l\011k11r.1j("irl'llltare11 skall snarast 
efter 1;.onkursbeslutet underrätta 
myndighet som avses i 5 §om ford
ran pa lön för uppsägningstid i den 
mån fordringen enligt förvaltarens 
bedömande är klar. Underriittelse 
bör lämnas även om annan fordran 
som omfattas av garantin under 
samma förutsättning. I övrigt skall 
underrättelse lämnas utan dröjsmål 
när fordran som omfattas av garan
tin efter bevakning blivit utdel
ningsgill. 

' Senaste lydelse 1975: 1250. 
2 Sena5tc lydelse 1975: 1261. 

F1)rl'(/ltare i konkurs. som hand
liiRges i enlighet med \'lid som i a/1-
miinhet iir .fiireskrii·et i fruga om 
konlwrs. skall snarast efter kon
kursbeslutet underrätta myndighet 
som avses i 5 § om fordran pä lön 
för uppsägningstid i den mån ford
ringen enligt förvaltarens bedöman
de är klar. Underrättelse bör läm
nas även om annan fordran som 
omfattas av garantin under samma 
förutsättning. I övrigt skall under
rättelse lämnas utan dröjsmal när 
fordran som omfattas av garantin 
efter bevakning hlivit utdelnings
gill. 
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N111·ara11dc lydelsl' Fiireslaf,:l'tl lyde/.l'l' 

Un<lerriittelse som avses i första stycket behöver icke liiinnas i <len mrm 
arbetstagaren fär lyfta betalning för sin fordran enligt 14) ~ konkurslagen 
( 1921: 22.51. betriiffan<le fordran ptt lön för uppsiigningsti<l prt fordringens 
förfallodag och betriiffan<le annan fordran utan <lriijsmäl sedan fordringen 
blivit ut<lelningsgill. 

Niir un<lcrriittelse liimnas enligt första stycket första eller andra mening
en skall konkursförvaltaren samtidigt för arbetstagarens riikning bevaka 
fordran som avses me<l underriittelsen. Bevakning sker genom att förvalta
ren tillstiiller konkursdomaren två kopior av un<lerriittelsen med angivande 
av att denna avser bevakning. Förvaltaren skall i sft<lant fall genast un<ler
riitta arbetstagaren om hevakningen. 

Han<lliigges konkurs enligt 185 .~ 
konkurslagen ( 1921: 22.5) och finnes 
anledning antaga att fordran, som 
omfattas av garantin, kan göras giil
lan<lc. skall konkursdomaren ge
nast siin<la un<lcrriittelse <liirom till 
kronofogdemyndigheten i giilde11ii
re11.1 ilemort.1/...omm1111. Sedan tid 
for giil<lenärcns edgang har be
stämts. skall myndigheten un<ler
riittas diirom. Myndigheten har be
hörighet som borgeniir. iiven om 
staten icke innehar fordran hos gäl
<leniiren. 

Första stycket giiller i tilliimpliga 
delar, när konkursdomaren motta
git anmälan som avses i 186 § kon
kurslagen (/921:2251 utan att un
<lerriittelse som avses i 6 § lämnats 
<l essförinnan. 

Han<lliigges konkurs som mindre 
/...011/...ur.1 enligt konkurslagen 
11921: 22'.'i) och finnes anledning an
taga att fordran, som omfattas av 
garantin. kan göras giillan<le. skall 
konkursdomaren genast siin<la un
<lerriittelse diirom till kronofogde
myndigheten i den ort. diir giildc-
11iirc11 hiir .11·11ra i 11·istomll .10111 

1111glir giild i al/miinilet. Sedan tid 
för giil<lenärens cdgtmg har be
stiimts. skall myndigheten un<lcr
riittas därom. Myndigheten har he
hii1ighet som horgeniir. iiven om 
staten icke innehar fordran hns giil
<leniiren. 

Första stycket giillcr i tilliimpliga 
delar, när konkursdomaren .fi'i111 
ko11/...11r.\/i'ir\'il/t11re11 mottagit anmii
lan som avses i 186 ~konkurslagen 
e/la _fi-clgll pc/ llllllllt .1ii11 llflfl/...0111-
mit om lll'.1·/...rfr11i111-: m· /...011/...11r.1c11 
enligt 11ii11111d11 /W/"llgl'l(/' utan att 
un<lcrriittelse som avses i 6 ~ läm
nats dessförinnan. 

8 §I 

Det åligger kronofogdemyndig
het som fär underrättelse enligt 7 § 

alt skyndsamt pröva i vad mån be
talning enligt garantin skall utgå för 
fordran i konkursen. Detta gäller 
iiven när fordran i konkursen på an
nat sätt blir känd för myndigheten. 

'Senaste lydelse 197.'i: 1261. 
•Senaste lydelse 1975: 1261. 

Det åligger kronofogdemyndig
het som får underrättelse enligt 7 § 

eller a11miila11 enli1-:t 185 b ~ /...011-
/...11r.1·/111-:c11 ( 1921: 225) att skyndsamt 
pröva i vad mi'ln betalning enligt ga
rantin skall utgå för fordran i kon
kursen. Detta gäller även niir ford
ran i konkursen på annat sätt blir 
känd för myndigheten. 
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Nurararuie lydelse Fijres/agen lydelse 

Arhetsgivare iir skyldig att vid kronofogdemyndighetens priivning enligt 
första styd.;et pä anfordran fänma uppgift om arbetstagares anställnings
och avlöningsförht\llanden eller pensionsförhällanden. Undandrager sig ar
betsgivaren att fullg(ira detta. kan han efter omständigheterna hämtas eller 
hiiktas. 

Beslut om hiimtning eller häkt
ning meddelas av konkursdomaren 
etier framställning från kronofog
demyndigheten. Kostnaden för 
hiimtning eller häktning utgär av 
allmiinna medel. I övrigt giiller be
triiffande sådan ätgiird 95 ~ kon
kurslagen (/92 /: 225 i i tillämpliga 
d clar. 

Beslut om hiimtning eller häkt
ning meddelas av konkursdomaren 
efter framställning från kronofog
demyndigheten. Kostnaden för 
hämtning eller häktning utgår av 
allmänna medel. I övrigt gäller be
träffande sådan ätgärd 95 * kon
kurslagen i tillämpliga delar. 

Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsml'll underrätta den i 5 * avsed
da myndigheten angacnde fordran som vid prövning enligt förstJ stycket 
funnits vara hetalningsgrundunde. Förekommer anledning därtill får kro
nofogdemyndigheten äterkalla sitt heslut. om det sker innan uthetalning 
har iigt rum. 

11 ~" 
Öve1fatcs fordran. har forviirvaren rätt till garantibelopp enligt denna lag 

endast om förviirvet avsett av arhetsgivaren innehållet. ej utbetalt mät
ningsarvode eller diirmed jämförlig avgift eller facklig medlemsavgift eller 
förviirvet skett sedan konkursbeslutet meddelats och förvärvaren är ar
betstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem eller fond i vars för
valtning organisationen deltar. 

Riitt till garantihelopp enligt la
gen tillkommer underhållsberätti
gad för underhällshidrag som har 
innehållits genom införsel. Sådan 
riill tillkommer dock ej Åomm1111 
som har utgivit hidragsförskoll för 
underhållsbidrag. 

Rätt till garantibelopp enligt la
gen tillkommer underhållsberätti
gad för underhållsbidrag som har 
innehi\.llits genom införsel. Sådan 
rätt tillkommer dock ej allmiin fiir
siiÅringskas.w som har utgivit bi
dragsförskott för underhållsbidrag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser i 2 och 
6-8 ~~ gäller fortfarande i fråga om konkurs. i vilken konkursbeslutet 
meddelats före nämnda dag. 

" Senaste lydelse 1975: I :!61. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast 
egendom 

Hii1igenom föreskrivs att 13 § lagen ( 1971: 494) om ext:kutiv försiiljning 
av fast egendom skall ha nedan angivna lydelse. 

N 111·1m11ule lydelsl' 

Hiir fastigheten till konkursbo. 
kan borgeniir som i J..1111J..11rsl'11 hc
l'll/..at fordran med pantriitt eller 
bättre förmånsriitt i fastigheten be
gära att fastigheten siiljes för hans 
fordran. om hans riitt till betalning 
ur fastigheten lir ostridig eller styr
kes. 

Fiircslagen lydelse 

Hör fastigheten till konkursbo. 
kan borgeniir som har fordran med 
pantriitt eller biittre förmänsriitt i 
fastigheten begiira att fastigheten 
siiljes för hans fordran. om hans 
riitt till betalning ur fastigheten iir 
ost1idig eller styrke!-.. 

Borgeniir som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmiila detta hos 
överexekutor senast tvä veckor före bevakningssammantriidet. 

Bestiimmelserna i I~ * iiger motsvarande tilllimpning i fräga om riitt att 
utlösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning av luft
fartyg m.m. 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen I 197 I: 500) om exekutiv fi.irsi\ljning 
av luftfartyg m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nunir11ndc lydelse Fiircslagcn lydelse 

5 *' 
Hör egendomen till konkursbo. 

kan borgeniir. som i J..011J..11r.l'l'll hc
l'll/..at fordran varmed är förenad 
luftpanträtt eller för vilken egendo
men svarar på grund av inteckning 
eller varmed är förenad retentions
rätt eller förmånsriitt enligt 10 § 

formänsriittslagen ( 1970: 979). be
gära att egendomen säljes för hans 

' Senaste lydelse 1975: 1252. 

Hör egendomen till konkursbo. 
kan borgenär. som har fordran var
med är förenad luftpanträtt eller för 
vilken egendomen svarar på grund 
av inteckning eller varmed är för
enad retentionsriitt eller förmäns
riitt enligt 10 § förmånsriittslagen 
( 1970: 979). begära att egendomen 
siiljes för hans fordran. om hans 
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t\1t\'(//"{/l/(fr frc/d.l'I' 

fordran. om ham riitt till hetalning 
ur egendomen iir ostridig eller styr
kes. 

74 

f-'iires/11ge11 /rdd.1e 

rätt till betalning ur egendomen iir 
ostridig eller styrkes. 

Hestiimmelserna i 4 * iiger motsvar;tnde tilliimpning i fräga om riitt att ut
liisa den -;om anslutit sig enligt första stycket. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

8 Fi.)rslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen 11972: 429) 

Härigenom föreskrivs att 10 ~ rättshjälpslagen ( 1972: 429) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

f"ijreslugt'll lydelse 

10 * 
Skall den som heviljats allmiin 

riittshjiilp stiilla säkerhet för att fä 
till stånd kvarstad, skingringsfor
hud eller annan handriickning enligt 
riittegångsbalken eller utsöknings
lagen ( 1877: 31 s. Il. fär rättshjälps
niimnden utfärda ansvarsförbindel
se pä statens viignar. 

Skall den som beviljats allmiin 
rättshjälp ställa siikerhet för att fä 
till sti'md k varslad. skingringsför
bud eller annan handräckning enligt 
rättegångsbalken. utsökningslagen 
( 1877: 31 s. I i eller konkurs/agen 

( 1921: 225 J, får rättshjälpsniimnden 
utfärda ansvarsförbindelse på sta
tens viignar. 

Första stycket iiger motsvarande tillämpning i fråga om verkställighet 
enligt 41 eller 42 * utsökningslagen, om allmän rättshjiilp beviljats i verk
ställighetsärcndet. 

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften såsom 
kostnad för riittshjiilpen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

1 Lydelse enligt förslag i prop. 1978/79: 90. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1978-09-28 

75 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman. 

Ullsten. Romanus. Turesson. Antonsson. Mogård, Olsson, Dahlgren, Ås
ling. Mundebo. Krönmark, Wikström. Johansson. Friggebo, Wirten 

Föredragande: statsrådet Romanus 

Lagrådsremiss med förslag till ändring i konkurslagen (1921:225), m.m. 

I Inledning 

Sedan några år pågår en genomgripande revision av konkurslagstift· 

ningen. Ett första steg i reformarbetet togs år 1975. Då beslöt riksdagen 
(prop. 1975:6, LU 1975: 12. rskr 1975:91) om viktiga ändringar i den 

materiella konkursrätten, bl.a. i reglerna om konkursgrunder och om åter

vinning till konkursbo. Samtidigt tillkom nya regler om förfarandet i 
samband med prövning av konkursansökan. De nya bestämmelserna 
trädde i kraft den 1 juli 1975 (SFS 1975: 244-255). 

Den nu nämnda reformen grundade sig på förslag av lagberedningen 
<SOU 1970:75). År 1971 tillsattes konkurslagskommitten (Ju 1971:06) med 
uppgift att göra en allmän översyn av konkursförfarandet. I delbetän· 
kandet (SOU 1974:6) Förenklad konkurs m.m. föreslog kommitten en ny 
och enklare form för handläggning av mindre konkurser. Betänkandet 
innehöll också förslag till nya regler om ansvaret för konkurskostnaderna 
samt om konkursförvaltares kvalifikationer och utseende av förvaltare i 

större konkurser. 
Kommittens förslag togs i huvudsak upp i prop. 1975/76:210. Proposi

tionsförslaget avvek dock på vissa punkter från kommittens förslag. 

Medan kommitten hade ansett att i allmänhet advokater skulle utses till 
förvaltare i de mindre konkurserna skulle enligt propositionen som regel 
kronofogdemyndigheterna anlitas som förvaltare i dessa konkurser. 
Vidare föreslogs i propositionen att konkursdomaren i tveksamma fall 
skulle kunna dröja med att besluta om handläggningsform och därvid vid 
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behov kunna uppdra åt kronofogdemyndighet att utreda hur konkursen 

skulle handläggas. 

I sitt betänkande med anledning av propositionen (LU 1976/77: 11) 

anförde lagutskottet att det hade inhämtat att konkurslagskommitten avsåg 

att senast under våren 1977 lägga fram förslag angående förvaltning och 

tillsyn i ordinära konkurser. Förslaget skulle bl.a. innebära att tillsyns

funktionema i ordinära konkurser skulle åvila kronofogdemyndighet. Lag

utskottet ansåg att det mot bakgrund av vad som upplysts om kommittens 

tillämnade förslag var tveksamt om kronofogdemyndighet som regel borde 

förordnas till förvaltare i mindre konkurser. Utskottet fann även andra 

skäl tala mot förslaget i propositionen. De av utskottet anförda skälen 

talade enligt utskottets mening starkt för att frågorna om förvaltnings- och 

tillsynsorgan i såväl mindre som ordinära konkurser borde tas upp och 

lösas i ett sammanhang. Utskottet hemställde dä1för att riksdagen skulle 

avslå propositionen i sin helhet. Riksdagen biföll utskottets hemställan 

(rskr 1976/77:63). 

Med anledning av riksdagens beslut gav regeringen konkurslagskom

mitten i uppdrag att ytterligare pröva frågan om förvaltningen i mindre 

konkurser med beaktande av vad lagutskottet hade anfört (Oir. 1977:09). 

Kommitten 1 har i juli \977 avlämnat delbetänkandet (SOU 1977:29) 

Konkursförvaltning. Kommitten föreslår häri nya regler om förvaltning 

och tillsyn i både mindre och ordinära konkurser. I sitt förslag har kommit

ten arbetat in åtskilliga av de bestämmelser som föreslogs i prop. 

1975/76:210, bl.a. när det gäller förvaltningen i mindre konkurser. 

Kommittens lagförslag bör fogas till protokollet i detta ärende som hila>:a 
I. 

Över det nyssnämnda betänkandet har efter remiss yttranden avgetts av 

justitiekanslern (JK). riksåklagaren (RÅ), Göta hovrätt. hovrätten över 

Skåne och Blekinge. Stockholms, Göteborgs. Borä.s. Västerås och Umeå 
tingsrätter, domstolsverket, rikspolisstyrelsen (RPS), brottsförebyggande 

rådet (BRÅ). bokföringsnämnden. bankinspektionen. statskontoret, 
riksrevisionsverket (RRV). riksskatteverket (RSV). riksarkivet. kommers

kollegium. arbetsdomstolen (AD). arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), 

statens industriverk, länsstyrelserna i Södermanlands. Kalmar samt 

Göteborgs och Bohuslän. utredningen (Fi 1973:01) om säkerhetsåtgärder i 

skatteprocessen (USS). företagsobeståndskommitten (Fi 1976:03. FOK). 

Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund, Föreningen Sveriges 

kronofogdar. Svenska bankföreningen. Svenska sparbanksföreningen, 

Sveriges föreningsbankers förbund, Finansieringsföretagens förening, 

Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjänstemännens centralorganisation 

(TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Svenska arbetsgivareför-

1 Ledamöter hovrättslagmannen Bengt Rydin, ordförande, expeditionschefen/rätts
chefen Edmund Gabrielsson. verkställande direktören i Ackordscentralen 
Stockholm Sven Åvall samt advokaten Anders R. Öhman. 
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eningen (SA F), Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, 

Sveriges köpmannaförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation 

(SHIO), Lanthrukarnas riksförbund (LRF), Familjeföretagens förening, 

Sveriges ackordscentral. Svenska handelskammarförbundet, Svenska fö

retagares riksförbund, Företagareföreningarnas förbund, Föreningen auk

toriserade revisorer och Svenska revisorsamfundet. Sveriges köpmanna

förbund och SHIO har avgett ett gemensamt remissyttrande. 

Remissinstanserna har bifogat yttranden, 

RÅ från överåklagarna i Stockholms. Göteborgs och Malmö åklagar

distrikt samt från cheferna för länsåklagarmyndigheterna i Stockholms län 

och Gotlands län, i Blekinge län och Kronobergs län samt i Malmöhus län, 

RSV från kronofogdemyndigheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Borås, Kristianstad, Umeå, Västervik, Örnsköldsvik och Östersund. 

Yttrande har även inkommit från lokala skattemyndigheten i Stockholm. 

Flera remissinstanser har begränsat sina yttranden till att avse vissa 

särskilda frågor. 

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i 

detta ärende som bilaga 2. 

2 Gällande rätt m.m. 

2.1 Allmänt om konkursinstitutet 

Fullgörandet av en betalningsskyldighet garanteras ytterst av att gälde

närens egendom kan tas i anspråk tvångsvis för att tillgodose fordrings

ägarens krav. Det sker genom att samhället medverkar till att någon form 

av exekutiv åtgärd vidtas beträffande egendomen. Exekutionen kan vara 

inriktad på att tillgodose en enstaka borgenärs fordran genom att endast så 

stor del av gäldenärens egendom tas i anspråk som svarar mot fordringen. 

Detta är fallet vid utmätning och införsel. Frågor av det slaget regleras i 

utsökningslagen ( 1877:31 s. I), UL, och till denna anslutande författningar. 

Exekutionen kan emellertid också syfta till att dra in all gäldenärens 

egendom i förfarandet. Detta blir fallet när gäldenären är insolvent, dvs. är 

ur stånd att betala sina skulder allt eftersom de förfaller. I sädant fall 

träder reglerna om konkurs i funktion. Dessa regler finns huvudsakligen i 

konkurslagen (1921:225), KL. Till KL ansluter numera en av regeringen 

utfärdad konkursförordning (1975:256), KF. I den upptas vissa administra

tiva föreskrifter angående förfarandet hos främst konkursdomaren. 

Konkursreglerna utgår från att när flera borgenärer inte kan fä full 

täckning för sina fordringar förlusten i princip skall fördelas proportionellt 

i förhållande till storleken av vars och ens fordran. Konkursens primära 

uppgift är därför att tillhandahålla en ordning för att tvångsvis och efter 

visst inbördes företräde tillgodose konkurrerande betalningsanspråk vid 

gäldenärens insolvens. 
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Till konkursbo räknas i princip all egendom som tillhörde gäldenären 

när konkursbeslut meddelas eller som tillfaller honom under konkursen 

och som är av beskaffenhet att kunna utmätas. Härutöver kan boet med 

stöd av reglerna om återvinning i 28-40 c §§ KL tillföras egendom som 

har frångått gäldenären genom vissa typer av rättshandlingar som har 

företagits före konkursutbrottet. Hur än konkursen upphör kvarstår i 

princip de fordringar mot gäldenären som inte blir betalda ur konkursboet 

eller som inte blir föremäl för ackord. 

En konkurs får rättsverkningar i flera olika hänseenden. Sålunda kan 

beslut om konkurs grunda rätt för arbetstagare att med tillämpning av 

systemet med statlig lönegaranti från staten få. ut betalning för lön som 

innestår hos gäldenären. Regler härom finns främst i lagen (1970:741) om 

statlig lönegaranti vid konkurs (lönegarantilagen), se avsnitt 2.6.3. 

Konkurs kan vidare befria enskild dödsbodelägare från personligt betal

ningsansvar för den avlidnes skulder, se 21 kap. ärvdabalken (ÄB). 

Konkurs kan dessutom fä verkningar på gäldenärens möjligheter att 

inneha tjänst eller uppdrag (se bl.a. 199 § KL). Även i andra hänseenden 

medför konkurs inskränkningar i gäldenärens rätt att utöva verksamhet, 

t.ex. i fråga om möjligheten att bilda aktiebolag. Konkurs leder vidare 

normalt till att aktiebolag och andra slag av juridiska personer upplöses, 

se 13 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975: 1385). 94 § lagen (1951:308) om 

ekonomiska föreningar samt 29 och 37 §§lagen ( 1895:64 s. I) om handels

bolag och enkla bolag. 

Konkurs utgör inte något formellt villkor för att ansvar för gälde

närsbrott skall kunna ådömas. Bokföringsbrott får likväl åtalas endast 

under förutsättning att gäldenären har försatts i konkurs eller har fått eller 

erbjudits ackord eller inställt sina betalningar ( 11 kap. 8 § brottsbalken, 

BrB). 

Konkursinstitutet tillämpas oavsett hur stora gäldenärens tillgängar är. 

KL är uppbyggd så att reglerna i första hand tar sikte på de fall då boet kan 

antas förslä till utdelning ät borgenärerna eller vissa av dem. Förfarandet 

brukar då kallas ordinär konkurs, tillgångskonkurs~ förvaltarkonkurs e.d. 

Om boet däremot inte kan antas räcka till att betala kostnaderna för en 

ordinär konkurs och säkerhet inte heller ställs för dem. används i stället 

ett förenklat förfarande som brukar kallas fattigkonkurs. 

En konkurs anhängiggörs alltid vid allmän underrätt som konkurs

domstol (6 § KL). Det gäller oavsett vilket slag av konkurs det är fråga 

om. Åtskilliga frågor handläggs i rättens ställe av den konkursdomare som 

är knuten till domstolen. Den närmare regleringen av förfarandet fram till 

dess att konkurs har beslutats finns huvudsakligen i I kap. KL. I denna 

del kan hänvisas till redogörelsen i prop. 1975:6. 

Bestämmelserna om konkursförfarandet finns i KL. Särskilda före

skrifter vid sidan av KL skall dock tillämpas när bank eller försäkrings

bolag har gått i konkurs. 
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2.2 Förfarandet vid ordinär konkurs 

2 .2. I Förvalt11in1-:s- och tillsy11sor1-:w1 

I 3 kap. (41-87 §§) KL finns regler om förvaltningen av egendom som 

ingår i konkurs. Förvaltningen av konkursboet handhas av en eller flera 

förvaltare (41 §). Flera förvaltare kan utöva förvaltningen odelad men 

konkursdomaren kan enligt 52 § också förordna att förvaltningen av boet 

skall delas mellan dem. Mer än en förvaltare förekommer i ytterst fä kon

kurser. 
De grundläggande bestämmelserna om förvaltares kvalifikationer finns i 

42 §. Enligt denna paragraf skall förvaltare äga sådan insikt och erfarenhet 

som med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet fordras för förvalt

ningens behöriga handhavande. Den som är omyndig eller i konkurs får 

inte vara förvaltare. Den som är anställd vid domstol - såsom domare 

eller eljest - får inte heller vara konkursförvaltare. Något krav på att för

valtaren skall vara jurist har inte ställts upp i lagen. I praktiken utses dock 

regelmässigt advokat eller annan jurist till förvaltare. 

Enligt 43 § skall konkursdomaren när konkurs har uppstått utan 

dröjsmål utse förvaltare att provisoriskt ha hand om boet. Sådan förvaltare 

brukar kallas interimsförvaltare. Hans förordnande gäller till dess slutlig 

förvaltare har utsetts och trätt i funktion. 

Enligt 45 § första stycket skall borgenärerna vid ett särskilt samman

träde, första borgenärssammanträdet. som normalt hålls tre-fem veckor 

efter konkursutbrottet välja förvaltare att ha hand om boet i stället för 

interimsförvaltaren. Som borgenärernas beslut gäller den mening som 

företräds av dem som tillsammans har att fordra mest i konkursen. 

Dessutom krävs att dessa borgenärer utgör minst en tredjedel av de 

röstande. Om beslut inte kan åstadkommas på detta sätt, gäller den 
mening som konkursdomaren biträder. Konkursdomaren skall enligt 45 ~ 
andra stycket se till att behörighets- och lämplighets villkoren för förvaltare 
är uppfyllda. Finner konkursdomaren att den som borgenärerna har valt är 

obehörig eller saknar erforderlig insikt och erfarenhet eller eljest är 
olämplig, skall han utse annan förvaltare. Om inte någon borgenär 

kommer tillstädes, skall konkursdomaren enligt 45 § tredje stycket utse 

förvaltare. Motsvarande ordning tillämpas när tillsättande av förvaltare 

blir aktuellt senare under konkursen, 48 och 49 §§. 

I praktiken utses i regel interimsförvaltaren till slutlig förvaltare. Beslut 

om tillsättande av interimsförvaltare eller slutlig förvaltare kan överklagas 

genom besvär. 
Förvaltare är berättigad till arvode ur konkursboets egendom (82-83 

§§). 

Konkursdomaren skall enligt 44 § så snart ske kan utse en rättens 

ombudsman i konkursen. Denne skall enligt lagrummet vara ärlig och för

ståndig samt ha erforderlig insikt i gällande lag. Han skall också ha nödig 
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erfarenhet och sakkunskap för sina uppgifter och har till huvudsaklig 
uppgift att kontrollera förvaltningen. I kontrolluppgiften ingår bl.a. att 
granska halv11.rsberättclser (56 §). kvartalsräkningar (58 §)och annan redo
visning från förvaltaren (59 och 189 §§).Det är vidare förutsatt att rättens 

ombudsman vid behov skall bistå förvaltaren med råd. Ett flertal viktigare 
förvaltningsåtgärder kräver samtycke av rättens ombudsman. I vissa 

frågor har denne självständig beslutanderätt. En annan uppgift för rättens 
ombudsman är att som ordförande vid borgenärssammanträde för 

förlikning av tvistiga fordringar (förlikningssammanträde) söka åstad

komma förlikning. om bevakade fordringar har blivit föremål för tvist. 

Vanligen anlitas vid varje särskild domstol en och samma person eller 

några fä personer. Oftast utses advokater. Liksom förvaltaren har rättens 

ombudsman rätt till arvode ur konkursboets egendom (82-83 §§). 
Enligt 46 § skall granskningsmän tillsättas, om borgenär begär det. De 

väljs vid första borgenärssammanträdet av borgenärerna och har till 
uppgift att på deras vägnar i viss utsträckning övervaka förvaltningen. 
Granskningsmän kan väljas senare under konkursen endast i samband 

med att ny förvaltare utses. Granskningsmän utses ytterst sällan. 

Uppdraget som granskningsman medför inte rätt till arvode ur konkurs
boet. 

Den yttersta tillsynen över förvaltningen i dess helhet utövas av 

konkursdomaren. Visar förvaltare motvilja, oskicklighet eller för

summelse vid fullgörandet av sitt uppdrag, kan konkursdomaren enligt 80 

§ - efter gjord anmälan eller självmant - tillhälla honom att fullgöra sina 
åligganden eller skilja honom från uppdraget. På konkursdomaren 
ankommer också enligt 44 § att. när så prövas skäligt, entlediga rättens 
ombudsman. 

2.2.2 Borf(enärernas och giildenärens inflytande på konkursförfarandet 

Borgenärerna har enligt KL samfällt rätt att avgöra vissa förvaltnings

frågor. Befogenheten att tillsätta slutlig förvaltare och granskningsmän har 
redan berörts. Härutöver kan en del frägor i vissa lägen hänskjutas till 

avgörande av borgenärskollektivet. Detta gäller bl.a. frägor om fort

sättande av gäldenärens rörelse, försäljning av egendom. indrivning av 
fordringar och förlikning angäende osäker eller tvistig tillgång. Under 

borgenärernas samfällda beslutanderätt faller ocksä inskränkning av 

anmärkning mot bevakad fordran m.m. ( 108 § KL) och antagande av 

ackordsförslag ( 154 § KL). 

Borgenärernas beslut fattas vid borgenärssammanträde. Allmänna regler 

om borgenärssammanträde finns i 8 kap. KL. Där regleras bl.a. frågor om 

rösträtt och omröstning vid sådant sammanträde. 

Yttranderätt för borgenärskollektivet föreligger när fråga har 

uppkommit om att entlediga förvaltare (80 §). Även denna yttranderätt 

utövas vid borgenärssammanträde. 
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I praktiken förekommer sällan andra borgenärssammanträden än första 
borgcnärssammanträdet och förlikningssammanträde. 

Enskild borgenär kan i princip påverka förfarandet genom rätt att 
påfordra beslut och fullfölja talan mot vissa beslut. För vissa åtgärder med 
avseende på särskild egendom fordras medgivande av borgenär med 

särskild förmånsrätt i egendomen. 
Vissa förvaltningsätgärder kräver gäldenärens hörande eller samtycke. 

Detta gäller framför allt olika frågor om försäljning. Gäldenären har även 
rätt att överklaga vissa beslut under förfarandet. 

2 .2 .3 Förl'{l/tninRens hl'dril'ande 

Konkursförvaltaren företräder boet utåt. Förvalt~rens uppgift beskrivs 
allmänt i 53 § sä. att han .. skall besörja de ärenden. som röra borge
närernas gemensamma rätt och bästa. samt vidtaga alla ätgärder. som 
främja en förmånlig och snabb utredning av boet"'. 

I konkursens inledningsskedc handhas förvaltningen av interimsför
valtaren. Han skall enligt 54 § sä snart ske kan ta hand om gäldenärens 
egendom jämte böcker och andra handlingar som rör boet. Samtidigt skall 
han vidta olika åtgärder för att bereda sig själv och borgenärerna överblick 
över boets ställning. Bl.a. skall han förrätta bouppteckning. Därvid skall 

gäldenären vara närvarande och uppge boet under ed. För förrättningen 
får förvaltaren anlita sakkunnigt biträde, om det behövs. Bouppteckningen 
skall ges in till konkursdomaren inom en vecka från konkursbeslutet. 
Möter hinder häremot. skall förvaltaren i stället ge in en borgenärsför
teckning och därefter så snart ske kan komma in med bouppteckningen. 
Om av gäldenären under edsförpliktelse underskriven bouppteckning förut 
har getts in och förvaltaren finner den tillförlitlig, krävs inte någon ny 
bouppteckning. 

Enligt 55 § skall förvaltaren under inseende av rättens ombudsman så 
snart ske kan upprätta en skriftlig berättelse om boets tillstånd och om 
orsakerna till obeståndet, om de kunnat utrönas. Berättelsen skall 
innehålla en översikt över tillgångar och skulder av olika slag. Särskilt 
skall anmärkas, om det finns skälig anledning att anta att gäldenären gjort 
sig skyldig till gäldenärsbrott. Föreligger misstanke om brott. skall 
grunden härför anges. Uppges misstanke om brott föreligga, skall 

konkursdomaren enligt 218 § KL underrätta äklagaren. Om gäldenären är 

eller under det senaste året före konkursansökningen varit bokförings
skyldig, skall förvaltaren ange vilka handelsböcker gäldenären hållit och 
hur de blivit förda samt till berättelsen foga den av gäldenären senast 
uppgjorda balansräkningen. Avskrift av berättelsen med eventuellt bifogad 
balansräkning skall utan dröjsmål tillställas konkursdomaren och även 
hällas tillgänglig för borgenärerna. 

Har gäldenären idkat rörelse, kan denna enligt 60 § drivas vidare för 

6 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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konkursboets räkning, om det är nödvändigt för en ändamålsenlig 

utredning av boet och fortsatt drift får ske enligt lag. Om förvaltaren efter 

gäldenärens hörande finner att rörelsen bör fortsättas, skall han inhämta 
rättens ombudsmans medgivande. Vägrar rättens ombudsman att lämna 

samtycke eller yrkar borgenär eller gäldenären att rörelse som fortsätter 

med rättens ombudsmans samtycke skall läggas ned, skall frågan hän
skjutas till borgenärerna för att avgöras av dem vid borgenärssamman

träde. Borgenärernas samtycke skall under alla förhållanden inhämtas. om 

rörelsen skall fortsättas längre än ett är frän första borgenärssamman
trädet. Det fordras härvid att en kvalificerad majoritet bland borgenärerna 
röstar för att rörelsen skall fortsätta. 

I 58 § föreskrivs att förvaltaren skall sätta in influtna pengar mot ränta 
på konkursboets räkning i bank. i den män de inte behövs till löpande 
utgifter. Banken skall godkännas av rättens ombudsman. ln!'.ättningen 

skall göras inom en vecka från det de influtit. Till betalning av löpande 

utgifter får inte av förvaltaren hållas inne mer än vad ombudsmannen 
medger. Försummar förvaltaren att sätta in influtna medel. skall han till 

boet betala ränta bestämd enligt 6 §räntelagen (1975:635) på det som obe

hörigen hållits inne. Även efter konkursens slut skall förvaltaren ha boets 

medel insatta på bank till dess utdelningsberättigad borgenär påkallar 
lyftning. 

Av förvaltarens allmänna behörighet att företräda boet följer att det är 

han som säljer boets tillgångar och driver in dess fordringar. Han har dock 
inte fria händer att bestämma när och hur realisationen skall ske utan är 
bunden av ett flertal detaljerade bestämmelser i KL I olika hänseenden 
måste han inhämta samtycke av rättens ombudsman eller borgenärskol
lektivet. Även gäldenären är tillförsäkrad visst inflytande. I vissa fall skall 
försäljning av konkursboets egendom ske genom annan än förvaltaren. Om 
ett utmätningsförfarandc inleds eller fortgår under konkurs (se 23 § andra 

stycket och 24 § KL). sker försäljning genom exekutiv myndighets försorg. 
Exekutiv försäljning av fast egendom. registrerat skepp och luftfartyg 

m.m. kan även ske utan samband med utmätning på begäran av konkurs

förvaltaren. En panthavare har rätt att under vissa förutsättningar själv 
sälja lös egendom som han har som pant eller "eljest under panträtt i 

handom" (73 §). 
Boets egendom får enligt 61 § första stycket inte säljas före första borge

närssammanträdet. Detta är en huvudregel från vilken vissa undantag är 

föreskrivna. Försäljning före nämnda sammanträde kan sålunda äga rum i 

samband med utmätning eller fortsatt drift av gäldenärens rörelse. 

Handpanthavare som själv får sälja panten kan också tänkas göra bruk' av 
denna sin rätt före första borgenärssammanträdet. Vidare får enligt 61 § 

andra stycket försäljning av lös egendom ske före sammanträdet, när det 
är nödvändigt för att undvika hastig värdeminskning och liknande. Lös 

egendom kan också säljas. om medel behövs till betalning av utgifter för 
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boet. 1 fall som avses i 61 § andra stycket krävs tillstånd till försäljningen 

av rättens omhudsman. Denne. som skall höra gäldenären när det 
Himpligen kan ske. fär hestämma om försäljningen skall ske på auktion 

eller under hand. 

Efter forsla horgenärssammanträdet skall enligt 62 § hoets egendom 

som regel säljas så snart som möjligt. Enligt 69 § skall förvaltaren under

rätta riittcns ombudsman innan han vidtar åtgärd för försäljning. Även 

från regeln i 62 § gäller vissa undantag. 

Enligt 64 § kan sålunda förvaltaren och rättens ombudsman gemensamt 

besluta om uppskov med försäljning under viss tid. dock högst sex 

månader från första horgenärssammanträdet. Kan förvaltaren och rättens 

ombudsman inte enas i frågan eller är borgenär eller gäldenären missnöjd 

med deras beslut eller önskas längre uppskov än sex månader, skall av

görandet hänskjutas till borgenärssammanträde. För uppskov längre än ett 

år fordras heslut av en kvalificerad majoritet bland borgenärerna. Rättens 

ombudsman kan förordna att försäljning skall anstå i avvaktan på att 

uppskovsfrågan avgörs. Om borgenärerna har beslutat om uppskov men 

nya omständigheter påkallar försäljning före anståndstidens utgång, skall 

enligt 65 * frågan åter underställas borgenärerna. 
I 63 och 66 §§ ges regler om uppskov med försäljning av egendom i 

sådana fall då gäldenären överklagat konkursbeslutet till hovrätten resp. 

lagt fram ackordsförslag. 
Uppskovsreglerna i 63. 64 och 66 §§utgör enligt 67 §första stycket inte 

hinder mot sådan försäljning som enligt 61 §färske före första borgenärs

sammanträdet. En särskild anståndsregel i 67 § andra stycket avser det 

fallet att borgenär. som har förmånsrätt i viss egendom. yrkar att för

valtaren skall sälja egendomen i fråga och borgenärens rätt till betalning ur 

denna efter bevakning i konkursen lämnats obestridd eller fastställts 

genom lagakraftvunnen dom. 
I 70-76 §§ ges regler om hur försäljning av boets egendom skall ske. De 

är olika beträffande fast och lös egendom. 

Den huvudsakliga regleringen i fråga om fast egendom finns i 70 §. För

valtaren får hos vederbörande myndighet begära försäljning av sådan 
egendom i den ordning som gäller för utmätt fast egendom. Sådan för

säljning sker normalt på. exekutiv auktion men kan också ske under hand. 

Om förvaltaren anser det vara fördelaktigare för konkursboet att 

egendomen säljs genom hans egen försorg, kan detta ske. Samtycke krävs 
då av rättens ombudsman eller, om han motsätter sig, av borgenärerna. 

Försäljning i förvaltarens regi kan ske under hand eller på auktion. Om det 

lämpligen kan ske. skall förvaltaren inhämta gäldenärens mening beträf

fande försäljningen. 

Har exekutiv auktion på. fast egendom hållits utan att försäljning 

kommit till stä.nd. fär förvaltaren underlåta att vidta ytterligare å.tgärder för 

egendomens försäljning. Om det utan att exekutiv auktion hållits finns 
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anledning att anta att sådan auktion inte kommer att leda till försäljning, 
kan förvaltaren underlåta att föranstalta om egendomens avyttrande. 
Härför krävs dock samtycke både av rättens ombudsman och av de borge

närer som i konkursen bevakat fordringar med särskild förmänsrätt i egen
domen. 

Enligt 70 § fjärde stycket skall förvaltaren senast vid bevaknings

sammanträde för auktion på fast egendom anmäla arvode, annan kostnad 
och i konkursen bevakade fordringar som bör beaktas vid egendomens för
säljning. 

1 71 § meddelas bestämmelser om försäljning av lös egendom. Sädan 
egendom skall förvaltaren sälja på auktion eller under hand. För den 
senare försäljningsformen krävs samtycke av rättens ombudsman eller. 
om han vägrar. av borgenärerna. Rättens ombudsman skall höra gälde
nären, när det lämpligen kan ske. Beträffande lös egendom som belastas av 
särskild förmånsrätt gäller dessutom att den inte får säljas under hand utan 

samtycke av den förmånsberättigade borgenären, om hans rätt är 
beroende av försäljningen. För försäljning av lös egendom i samband med 
att gäldenärens rörelse drivs vidare krävs inga samtycken. Beträffande för
säljning av aktier m.m. gäller särskilda regler. 

I fråga om försäljning av registrerat skepp, luftfartyg eller intecknade 
reservdelar till luftfartyg skall, om egendomen finns inom riket, reglerna 
om försäljning av fast egendom i huvudsak ha motsvarande tillämpning. 
Skall fartyg, som inte är registrerat, gods i fartyg eller gods i luftfartyg 
säljas, får förvaltaren begära exekutiv försäljning, om egendomen finns 

inom landet. 
Bestämmelserna i 70 § fjärde stycket har motsvarande tillämpning, när 

gäldenären tillhörig lös egendom skall säljas under konkursen i exekutiv 
ordning. l sädant fall skall förvaltaren dessutom vid behov föra talan för 
borgenärer med förmänsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:979). 

Om rättens ombudsman eller borgenärerna samtycker till underhands
försäljning av fast eller lös egendom, skall enligt 72 § - när inte visst 
anbud föreligger och antas - även meddelas föreskrifter till före

kommande av försäljning till underpris. 
Som berörts tidigare kan handpanthavare själv sälja panten. Detta skall 

enligt 73 § ske på auktion. Panthavaren måste dock först hembjuda panten 

åt konkursboet. Vill panthavaren inte föranstalta om försäljningen, får för
valtaren ombesörja denna. 

I 74-76 §§finns föreskrifter om kungörelser och underrättelser, när för

valtaren skall sälja konkursboets egendom på auktion. 
I 77 §ges särskilda regler om indrivning av utestående fordringar. Dessa 

skall drivas in av förvaltaren så snart som möjligt. Uppskov kan dock 
beslutas under samma förutsättningar som enligt 64 § gäller beträffande 
försäljning. I vissa fall får fordran avyttras som annan lös egendom. 

Förvaltarens rätt att träffa förlikning angående osäker eller tvistig 
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tillgång regleras i 78 §. Om förvaltaren finner det fördelaktigt för boet att 

förlikningsanbud antas. skall han inhämta samtycke därtill av borge

närerna i fråga om fast egendom och i övrigt av rättens ombudsman. 

Godkänner inte denne anbudet. får förvaltaren hänskjuta frågan till borge
närernas prövning. När det lämpligen kan ske. skall förvaltaren inhämta 

gäldenärens mening innan förlikning ingås. Motsätter sig gäldenären förlik

ningen och ställer han säkerhet för vad som bjuds genom den. har han rätt 

att själv utföra tvisten. 

Förvaltaren är behörig ställföreträdare för boet som part i rättegång. 

Enligt 79 § får han dock inte väcka eller föra talan i rättegång för konkurs

boets räkning utan samtycke av rättens ombudsman. Detsamma gäller 

beträffande lagsökning, betalningsföreläggande och skiljeförfarande. 

Underlåter förvaltaren att inhämta erforderligt samtycke, har detta ingen 

verkan i målet. Förvaltaren ansvarar emellertid för skada som kan 

uppkomma för boet genom rättegången. 

2 .2 .4 Tillsynen Öl' er förvaltningen 

Är konkursen inte avslutad vid utgången av näst efter första borgenärs

sammanträdet infallande juni eller december. skall förvaltaren enligt 56 § 

inom fjorton dagar därefter till rättens ombudsman avlämna berättelse, 

vari alla åtgärder som vidtagits för att få förvaltningen bringad till slut 

noggrant anges. Senare under konkursens gång skall sådan berättelse 

avges varje halvår. Om det gått mer än ett år från konkursbeslutet. skall 

berättelsen också innehålla fullständig upplysing om orsakerna till att 

konkursen inte avslutats. Berättelsen skall granskas av rättens ombuds

man, som därefter skall ge in den till konkursdomaren med eventuella 

anmärkningar. 
Enligt 57 § är förvaltaren skyldig att föra bok, vari boets inkomster och 

utgifter dag efter dag antecknas. Härav följer enligt paragrafen dock inte 

någon inskränkning i den bokföringsskyldighet, som kan vara särskilt före

skriven. 

Så länge konkursen pågår skall förvaltaren enligt 58 § tredje stycket 

inom en vecka efter utgången av varje kvartal till rättens ombudsman 

lämna räkning över boets inkomster och utgifter under det gångna kvarta

let. Vid sådan kvartalsräkning skall i förekommande fall fogas kontoutdrag 

från bank. Kvartalsräkningarna skall granskas av rättens ombudsman och 

hållas tillgängliga för borgenärerna och gäldenären. 

Förvaltare är skyldig att avge slutredovisning för sin förvaltning. 

Bestämmelser härom finns i IO kap. KL. Rättens ombudsman skall 

granska redovisningen. Kungörelse om den skall utfärdas. Redovisningen 

kan klandras hos rätten. 

Det är rättens ombudsman som utövar den närmare tillsynen över 

förvaltningen. Hans åligganden i detta hänseende anges allmänt i 59 §. 
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enligt vilken han skall göra sig noga underrättad om boets tillstånd och 

hålla noggrann uppsikt över förvaltningen. 
Till grund för tillsynen ligger inte bara halvårsberättelser och kvartals

räkningar. Rättens ombudsman har dessutom befogenhet att. när han 

finner det lämpligt. inventera hoets kassa och övriga tillgångar samt fordra 

redovisning av förvaltaren. 
Rättens omhudsman skall också ha tillgång till böcker och andra hand

lingar rörande boet samt äger av förvaltaren erhålla upplysningar om boet 

och dess förvaltning. Samma befogenheter tillkommer granskningsman. 

Borgenär och gäldenären får ta del av reduvisningshandlingar som för
valtaren gett in till rättens ombudsman. De har också rätt att av ombuds

mannen och förvaltaren erhålla upplysningar om boet och dess för

valtning. 
Konkursdomaren fullgör sin tillsynsuppgift i första hand genom gransk

ning av de berättelser som förvaltaren skall upprätta. Härutöver kan 
konkursdomaren begära upplysningar om boet av rättens ombudsman och 

förvaltaren. 

2 .2 .5 Bernknings- och utdelningsförfarandet m .m. 

I 5 kap. KL ( 100-124 §§)ges regler om vilka fordringar som får göras 

gällande i konkurs samt om bevakning av fordringar och anmärkning mot 

bevakning. 
I konkurs får enligt 100 §inte göras gällande andra fordringar än de som 

har uppkommit före konkursbeslutet. Borgenär som önskar utdelning i 

konkurs skall hos konkursdomaren bevaka sin fordran. Gör han anspråk 
på förmånsrätt för bevakat belopp skall han yrka detta vid sin bevakning 
( 101 § första stycket). Vissa borgenärer behöver inte bevaka för att få 

utdelning. Panthavare behöver sälunda inte bevaka sin fordran för att fä 

betalt ur panten (123 § första stycket). Även borgenär som står i skuld till 
gäldenären och vill kvitta sin fordran är befriad från kravet på bevakning 
( 121 a § andra stycket). Även andra fall förekommer där borgenär ej 

behöver bevaka. 
Bevakning görs skriftligen hos konkursdomaren inom viss tid som denne 

bestämmer. Bevakningstiden skall enligt 19 §första stycket KL vara minst 
fyra och högst tio veckor frän dagen för konkursbeslutet. 

Speciella regler gäller om fordran som omfattas av den statliga löne

garantin. När förvaltare lämnar underrättelse till länsstyrelsen om klar 
fordran enligt 6 § första stycket lönegarantilagen, åligger det honom att 

samtidigt för arbetstagarens räkning bevaka fordringen. Bevakning sker ge
nom att förvaltaren tillställer konkursdomaren tvä kopior av underrättel

sen med angivande av att denna avser bevaknin~ (jfr 10 I §fjärde stycket). 

Borgenär förlorar ej rätten till utdelning genom att försitta bevaknings-
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tiden. Enligt 11 I §är nämligen efterbevakning tillåten. Borgenär som efter

bevakar fordran är i vissa avseenden sämre ställd än den som bevakat 

inom utsatt tid. Förfarandet vid efterbevakning är i huvudsak detsamma 

som vid vanlig bevakning. 

Den som vill angripa gjord bevakning kan framställa anmärkning 

däremot hos konkursdomaren. Rätt att göra anmärkning tillkommer för
valtaren. borgenär som bevakat fordran i konkursen och gäldenären. För

valtaren är skyldig att granska bevakningarna och. när anledning finns. 

framställa anmärkningar mot yrkade betalnings- och förmånsrättsanspräk 
( !04 §första och andra styckena). Gjord anmärkning gäller enligt 105 §till 

förmän för övriga anmärkningsberättigade. 
Anmärkningstiden fastställs av konkursdomaren. Den skall enligt !03 § 

andra stycket bestämmas till minst två och högst fyra veckor frän bevak

ningstidens utgång. När det prövas oundgängligen nödvändigt. får dock 

längre anmärkningstid bestämmas. 

Borgenär mot vars bevakning anmärkning ej har framställts i föreskriven 

ordning skall enligt 106 § åtnjuta den betalnings- och förmånsrätt han har 

yrkat. Denna regel har dock två undantag. Underlåtenhet att anmärka tar 

ej gä ut över borgenär med särskild förmånsrätt. Vidare skall förmäns

rättsyrkande som ej avser någon i lag föreskriven förmånsrätt vara utan 

verkan, även om anmärkning inte görs. 

Tvistefråga som har uppkommit genom att anmärkning framställts mot 
gjord bevakning skall enligt !08 § handläggas vid borgenärssammanträde 

inför rättens ombudsman. Som framgår av det tidigare sagda brukar detta 

benämnas förlikningssammanträde. Detta hålls enligt 103 § andra stycket 
tidigast två och senast fyra veckor efter anmärkningstidens utgång. Vid 
förlikningssammanträdet får förvaltaren, borgenärerna och gäldenären 
föra talan. Förvaltaren skall vara närvarande vid sammanträdet men hans 
utevaro hindrar inte ärendets handläggning. 

Rättens ombudsman skall genom förhör med de närvarande försöka 

utreda tvistefrågorna och åstadkomma förlikning. Om alla närvarande 
medger att anmärkning förfaller eller inskränker denna, får den som 

uteblivit inte föra talan däremot. Närvarande rättsägare kan överklaga 
beslutet enligt allmänna regler om fullföljd mot beslut vid borgenärs
sammanträde (jfr 183 § KL). 

Om förlikning inte kan träffas. skall tvistefrågan hänskjutas till rätten 

(108 § fjärde stycket). Denna skall pröva kvarvarande tvistefrågor i s.k. 
jävsprocess. 

Mål om tvistiga fordringar skall enligt 103 § tredje stycket av konkurs

domaren sättas ut till viss dag inom fjorton dagar frän förlikningssamman

trädet. Om det i särskilt fall anses nödvändigt, får handläggningen ske 
senare. Tvistefrågorna skall enligt 109 § såvitt möjligt avgöras i ett 

sammanhang. Behövs ytterligare tid för utredning av vissa fordringar, skall 

dock rätten döma särskilt över de tvistefrågor som kan avgöras tidigare. 
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Handläggningen skall ske skyndsamt. I övrigt finns regler om handlägg

ning i 211 § KL. Muntlig förberedelse är obligatorisk. Om samtliga när

varande samtycker eller saken befinns uppenbar. får huvudförhandling 
hällas i omedelbart samband med förberedelsen. Föreligger ej någon av 

dessa förutsättningar. skall rätten sätta ut särskild huvudförhandling. 

Uteblir part eller annan som får komma tillstädes. utgör det ej hinder mot 

målets handläggning och avgörande. 

Konkursdomarens beslut i fråga om anmärkningstid och tid och plats 

för förlikningssammanträdet skall fattas utan dröjsmål efter bevaknings

tidens utgång samt efter samråd med förvaltaren och rättens ombudsman 

(!03 §första stycket). Om det lämpligen kan ske. får beslut i dessa frågor 

och i fräga om dag för sammanträde för prövning av tvistiga bevakningar 

fattas redan innan bevakningstiden gått ut. 

Av 115 § följer att en dom i jävsprocess har begränsad rättsverkan. 
Genom sädan dom avgörs endast vilken rätt den ifrägavarande fordringen 

har i konkursen. 

Enligt särskild föreskrift i 110 § kan förlikning om anmärkning mot 

bevakad fordran ej ingås på annat sätt än som anges i 108 §. om inte alla 

vilkas rätt är beroende av förlikningen samtycker därtill. 

Även arbetsrättsliga fordringar kan prövas i jävsprocess. Lagen 

(1974:371) om rättegången i arbetstvister skall visserligen tillämpas i 

tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. s. k. arbetstvister (I kap. I § nämnda lag). 

Enligt särskild bestämmelse i I kap. 2 § första stycket 2 samma lag gäller 

denna emellertid inte beträffande mål som skall handläggas av tingsrätt 
med tillämpning av KL. En sak för sig är att. om parterna vill få en full

ständigare prövning av tvistig fordran i den ordning som föreskrivs i lagen 

om rättegången i arbetstvister. de kan inleda särskild rättegång om ford
ringen enligt den lagen. I jävsprocessen skall fordringen då till följd av 109 

§ KL fastställas till det belopp som kan komma att bestämmas i den 

särskilda rättegången. 
Regler om utdelning finns i 6 kap. KL ( 125- 148 a §§ ). Boets penning

medel skall. i den män de ej åtgår till bestridande av konkurskostnaderna 

och till betalning av boets egna skulder, delas ut till borgenärerna. 

Utdelning får ske sedan anmärkningstiden har gått ut och, i de fall anmärk

ning gjorts. förlikningssammanträdet har hållits (125 §). 

Fördelningen av medlen sker genom ett utdelningsförslag som upprättas 

av förvaltaren i samråd med rättens ombudsman ( 128 § ). När all boets 

egendom har förvandlats i pengar. skall slututdelning ske. Viss utdelning 

kan dock ske redan dessförinnan ( 126 § ). Kungörelse om utdelningsförslag 

skall utfärdas och varje borgenär som har tillerkänts utdelning genom 
förslaget särskilt underrättas ( 129 §). Klander mot förslaget får anmälas 

inom viss tid hos konkursdomaren (130 §). Klandertalan prövas av rätten. 

Utdelning sker i första hand till de borgenärer som är förmånsberätti~ 
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gaJc (prioritcradt:). I förm<'insrättslagt:n ( 1970:979) anges vilka fordringar 

~om r1tnjutcr förmtmsriitt och den inbördt:s företrädcsordningen mellan 

fordringar med förmånsriitt. De medel som återstår sedan de prioriterade 

borgeniirerna blivit tillgodosedda fördelas mellan de oprioriterade borge

närerna. varvid var:je borgenär fär betalt i förhållande till beloppet av sin 

fordran. 
Niir förslag till slututdclning läggs fram enligt därom utfärdad kun

görelse. anscs konkursen avslutad ( 146 §). Efterutdelning skall ske. om 

medel efter konkursens slut blir tillgängliga för utdelning. Under vissa 

förutsättningar får konkursdomaren dock förordna. att medlen i stället 

skall överlämnas till gäldenären ( 148 §). 

D1: fl1:sta ordinära konkurser avslutas genom slututdelning. Andra 

former för avslutning av ordinär konkurs är ackord och förlikning. Bestäm

melser härom finns i 7 kap. KL. 

En ordinär konkurs kan avskrivas, om det visar sig att boet inte räcker 

till betalning av konkurskostnader och boets skulder ( 186 § KL). Förfaran

dt'! vid sådan avskrivning brukar betecknas som efterföljande fattig

konkurs. Se vidare under avsnitt 2.3. Avskrivning skall också ske. om inte 

någon fordran har bevakats inom föreskriven tid (124 §). 

2.3 Förfarandet vid fattigkonkurs 

De grundläggande: bestämmelserna om fattigkonkurs finns i 9 kap. KL 

( 185-188 §§). Sådan konkurs kan vara antingen s.k. ursprunglig fattig

konkurs ( 185 §).vilken är den form man i allmänhet syftar på när man talar 

om fattigkonkurs, eller s. k. efterföljande fattigkonkurs ( 186 §). 

Vad gäller ursprunglig fattig/.:onkurs föreskrivs i 185 § inledningsvis att 

om konkursdomaren. när konkurs beslutas. finner anledning anta att 
gäldenärens bo inte räcker till betalning av konkurskostnaderna och om 

det inte genast ställs säkerhet för dessa kostnader, KL:s ordinära regler 

om vidtagande av åtgärder efter konkursbeslutet inte skall tillämpas. För
farandet skall i stället följa bestämmelserna i de fem särskilda punkter som 

ingår i paragrafen. 
Enligt punkt I kungörc:s konkursbeslutet i Post- och Inrikes Tidningar 

och i ortstidning. I kungörelsen skall anmärkas att anledning finns till 

antagande att boet inte förslår till bestridande av konkurskostnaderna. 

Enligt punkt 2 skall konkursdomaren, om det anses behövligt, förordna 

en god man att ta vård om gäldenärens bo. I praktiken utses god man i mer 

än 90% av samtliga fall. God man skall alltid förordnas, om inte till 

konkursdomaren har getts in en av gäldenären under edsförpliktelse 

underskriven förteckning över dennes tillgångar och skulder med uppgift 

om dels varje borgenärs namn och postadress, dels i vad mån skuld avser 

lön eller pension, samt de böcker och andra handlingar som rör boet. 

Gode mannen skall då ofördröjligen upprätta sådan bouppteckning och 
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lämna in den till konkursdomaren. Vidare skall gode mannen så snart 

kunskap har vunnits om löne- eller pensionsskuld anmäla detta till krono

fogdemyndigheten i gäldenärens hemortskommun. 

Hur långt gode mannens befogenheter sträcker sig är oklart i flera 

viktiga hänseenden. Han får givetvis vidta åtgärder, som är föranledda av 

gäldenärens rådighetsförlust och avser att motverka värdeförstöring. Han 

fär m:kså vara verksam för att undersöka, om övergång till ordinär 

konkurs bör äga rum. Vad han närmare bestämt får göra i sådant avseende 

är emellertid tveksamt. Gode mannen torde kunna ta emot betalning av 

skuld till gäldenären. Han kan däremot inte föra talan om återvinning. Inte 

heller är han i princip berättigad att realisera egendom i andra fall än för att 

hindra hastig värdeförstöring eller liknande (jfr 61 § andra stycket KL). 

Realisation i syfte att borgenärerna skall få betalt blir f.ö. normalt inte 

aktuell. eftersom något utdelningsförfarande inte förekommer i fattig

konkurs. 

Framgår inte av bouppteckningen att det finns tillgång till betalning av 

konkurskostnaderna, skall konkursdomaren enligt punkt 3 i 185 § genast 

kalla gäldenären att inställa sig för att avlägga bouppteckningsed. Om 

sådan edgäng gäller i huvudsak detsamma som om edgång i ordinär 

konkurs. 

Om det inte genom tillägg vid edgången eller på annat sätt kommer fram 

att det finns tillgång till betalning av konkurskostnaderna och om inte 

heller säkerhet ställs för dessa kostnader, skall konkursdomaren enligt 

punkt 4 besluta om avskrivning av konkursen. Innan ed har avlagts får 

konkursen i princip inte avskrivas. Avskrivning får dock ske, om hinder 

föreligger för fullgörande av edgång inom skälig tid och konkursdomaren 

finner anledning saknas till antagande att det genom edgången skulle 

komma fram tillgång till betalning av konkurskostnaderna. 

Punkt .'i innehåller bestämmelser för det fallet att under konkursens 

gång bllCt befinns räcka till konkurskostnaderna eller att säkerhet ställs för 

dem. Konkursdomaren skall då utfärda sådan kungörelse om konkursen 

som föreskrivs vid ordinär konkurs (se 19 § KL). Konkursen skall sedan 

handläggas som ordinär konkurs. Ny bouppteckningsed behöver dock inte 

avläggas. Säkerhet kan ställas även av annan än sökanden. Om säkerhet 

har ställts, skall konkursdomaren föranstalta om ordinär konkurs även om 

han anser att ett sådant förfarande i själva verket är opåkallat i det aktuella 

fallet. Det kan finnas olika skäl till att någon vill få ett ordinärt förfarande 

till stånd. En borgenär kant.ex. hysa förhoppningen att boet skall tillföras 

egendom genom återvinning. Han kan också vilja genom förvaltarberät

telse enligt 55 § KL fä utrett, om gäldenären har gjort sig skyldig till brott 

som avses i 11 kap. brottsbalken. 

I 186 § finns bestämmelser om efterföljande fattigkonkurs. Om det efter 

utfärdandet av kungörelse om ordinär konkurs enligt 19 § blir uppenbart 

att det saknas tillgång till betalning av konkurskostnaderna, skall för-
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valtaren utan dröjsmM anmäla det till konkursdomaren. Han skall 

samtidigt lämna redovisning för förvaltningen. Om konkursdomaren efter 

att ha hört rättens ombudsman finner anm~ilningen vara hcfögad. skall han 

låta kungöra den i bl.a. Post- och Inrikes Tidningar. Ifall det inom 30 dagar 
sedan kungörelsen var införd i nämnda tidning ställs säkerhet för konkurs

kostnaderna. förfaller anmälningen och konkursen fortsätter i vanlig 

ordning. Vill borgenär eller gäldenären visa att tillgångarna räcker till 

betalning av konkurskostnaderna, skall han inom samma tid meddela det 

till konkursdomaren. Denne kan bevilja nödigt rådrum. Om säkerhet inte 

ställs eller meddelande från borgenär ellec gäldenären inte ger anledning 

anta att det finns medel till betalning av kostnaderna. skall konkursen av

skrivas. 
Den redovisning som förvaltaren skall avge enligt 186 § gäller som 

slutredovisning (se 190 § andra stycket). 

Om förvaltare eller granskningsman avgår sedan anmälan har gjorts 

enligt 186 §att tillgång saknas till betalning av konkurskostnaderna. skall 

enligt 187 § borgenärssammanträde för val av efterträdare inte sättas ut sti 

länge anmälningen är beroende på prövning. 
I rättstillämpningen förekommer det att små och enkla konkurser 

handläggs och avskrivs som fattigkonkurser. trots att det i boet finns 

medel som i och för sig antagligen hade räckt till kostnaderna för ett 

ordinärt fört"arande. l sädana fall brukar gode mannen med gäldenärens 

samtycke betala dessa medel till den eller de borgenärer som har bästa 

förmånsrätt. 

Det kan tilläggas att staten inte är befriad från skyldigheten att ställa 

sådan säkerhet som avses i 185 eller 186 § KL. 

2.4 Konkursgäldenärs skyldigheter, m.m. 

l 4 kap. (88-99 §§J KL ges bestämmelser om gäldenärens skyldigheter 

under konkursen, om hans rätt till underhåll och om bouppteckningsed av 

annan än gäldenären. Bestämmelserna har vad gäller edgång motsvarande 

tillämpning vid ursprunglig fattigkonkurs (185 § 31. 

Gäldenären är under tiden mellan konkursansökningen och konkurs

beslutet enligt KL inte underkastad nägra inskränkningar i sin personliga 

rörelsefrihet. Inte heller gäller några begränsningar i gäldenärens rådighet 

över sin egendom. 

När konkurs beslutats, begränsas enligt 88 § gäldenärens personliga 

rörelsefrihet i vissa hänseenden. Under tiden fram till dess att han avlagt 

bouppteckningsed får han inte utan samtycke av rättens ombudsman 

lämna den ort där han är bosatt. Senare under konkursen får han inte utan 

ombudsmannens medgivande bege sig längre bort från denna ort än att 

han inom en vecka efter kallelse kan infinna sig inom rättens domsaga. 

Han skall dessutom hålla ombudsmannen och förvaltaren underrättade om 



Prop. 1978/79: 105 

sin vistelseort och. ifall denna ligger utom domsagan. den person inom 
domsagan som kan ta emot kallelse för gäldenärens räkning. 

I och med beslutet om konkurs förlorar gäldenären rådigheten över 
egendom som hör till konkursboet (20 § KL). 

Enligt 89 § första stycket har gäldenären en allmän skyldighet att lämna 
konkursdomaren. rättens ombudsman. förvaltaren och granskningsman 
samt. vid borgenärssammanträde. borgenärerna upplysningar om boet. 

Gäldenären skall enligt 89 § andra stycket vara närvarande vid borge· 
närssammanträde. Om han vill utebli från sammanträde. skall han inhämta 
samtycke av konkursdomaren eller. i fråga om sammanträde inför rättens 

ombudsman. av denne. Gäldenärens utevaro från borgenärssammanträde 
utgör inte hinder för handläggningen av ärenden som skall förekomma där. 

Innan rättens ombudsman meddelar beslut i fall som avses i 88 och 89 
§§. skall han höra förvaltaren. Är förvaltaren eller gäldenären missnöjd 
med rättens ombudsmans beslut. får frågan enligt 90 § hänskjutas till 
konkursdomarens prövning. 

Gäldenären skall närvara vid bouppteckningsförrättningen och uppge 
boet under ed. Enligt 91 § är han skyldig att beediga bouppteckningen 
inför konkursdomaren. Bouppteckningseden skall enligt 92 § normalt 
avläggas vid första borgenärssammanträdet. Om gäldenären har Jaga 
förfall eller bouppteckningen ännu ej kommit in till konkursdomaren. får 
eden avläggas senare. l speciella fall kan eden avläggas vid annan domstol 
än konkursdomstolen eller i hemmet. I fråga om edens avfattning gäller 36 
kap. 11 § rättegångsbalken. Gäldenär som har lämnat oriktiga uppgifter 
kan ådra sig ansvar enligt brottsbalken. 

93 § innehåller bestämmelser om bouppteckningsed av omyndig gälde
när som fyllt 15 år och av annan än gäldenären. Gemensamt för bestäm
melserna är att edgång förutsätter yrkande av förvaltaren eller borgenär. 
Bland dem som kan åläggas bouppteckningsed märks i första hand gälde
närens make. Samma skyldighet åvilar även gäldenärens barn samt hans 
"husfolk och tjänare" under förutsättning att de kan antas äga kunskap 
om boet. Är gäldenären död, skall ed avläggas av dödsbodelägarna. Om 
någon utanför den krets av personer som nu nämnts har haft hand om 
egendom som hör till konkursboet, är han enligt 93 § på yrkande skyldig att 
uppge vad han omhänderhaft och bekräfta uppgiften mot ed. 

I 93 § finns också regler om förfarandet när yrkande framställts om 
edgång av omyndig gäldenär eller annan än gäldenären. 

I 94 § finns föreskrifter om tvångsmedel mot gäldenären. Gäldenär som 
undandrar sig att närvara vid bouppteckningsförrättning och där uppge 
boet (54 §KL), att underrätta ombudsmannen om sin vistelseort (88 §),att 
lämna upplysningar om boet (89 § första stycket), att närvara vid borge
närssammanträde (89 § andra stycket) eller att beediga bouppteckningen 

(91 § och 93 § första stycket första meningen kan efter omständigheterna 
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hämtas eller genom häktning tillhållas att fullgöra sin skyldighet. 
Detsamma gäller beträffande gäldenär som överträder reseförbudet enligt 

KL (88 §). Om annan än gäldenären undandrar sig edgång, kan förutom 

hämtning och häktning även vitesföreläggande komma i fråga. Kostnaden 

i samband med häktning betalas av allmänna medel. 

Enligt 95 § skall konkursdomaren besluta om tvångsmedel och döma ut 

vite. Den som har häktats skall senast var fjortonde dag inställas för 

konkursdomaren. 
Ingripande mot konkursgäldenär genom hämtning eller häktning kan 

också ske på grund av bestämmelser i 8 § lönegarantilagen. 

Har reseförbud före konkursen meddelats gäldenär, förfaller detta 

enligt 96 § så snart han avlagt bouppteckningsed i konkursen. 

I 97 och 98 §§ finns bestämmelser om beneficium och underhåll. 

Principen är att gäldenären äger av konkursboet få ut egendom som enligt 

65 § utsökningslagen inte är utmätningsbar. I fråga om underhåll gäller att, 

när annan möjlighet till försörjning saknas, nödigt underhåll får utgå till 

gäldenären och vissa närstående personer under en månad efter konkurs

utbrottet eller. om synnerliga skäl föreligger. under längre tid. I dödsbos 

konkurs tillkommer förmånerna den dödes efterlevande familj. För

valtaren skall i samråd med rättens ombudsman bestämma vad som får 

utgå av boet. Tvist prövas av rätten enligt de regler som finns i 27 § KL 

om tvist mellan gäldenären och konkursboet rörande gäldenärens arbets

inkomst m.m. 

2.5 Konkurskostnader 

Enligt 125 § KL skall i ordinär konkurs konkurskostnaderna betalas ur 
boet framför konkursborgenärernas fordringar. En annan betalnings
ordning kan dock i undantagsfall föranledas av vissa regler i 81 § KL 
angående fördelning av konkurskostnader på olika slags egendom i 

konkursboet. Kategorien konkurskostnader omfattar vid ordinär konkurs 

främst arvoden till förvaltaren och rättens ombudsman. Hit hör vidare 
utlägg som konkursdomaren. förvaltaren eller rättens ombudsman gjort för 

boets räkning (t.ex. för kungörelser). Även boets egna kostnader fört.ex. 

rättegång hänförs till konkurskostnaderna. 

Bestämmelser om arvoden till rättens ombudsman och förvaltaren finns 

i 82-86 a §§. Arvodena bestäms enligt 82 § av rätten. Arvode får inte 

sättas till högre belopp än som med hänsyn till det arbete uppdraget krävt, 

den omsorg och skicklighet varmed det utförts samt boets omfattning kan 

anses utgöra skälig ersättning för uppdraget. Arvode får inte beräknas 

efter tid. 

Arvode skall enligt 83 § bestämmas till visst belopp i ett för allt. om inte 

reglerna i 81 § föranleder att särskilt arvode skall bestämmas för viss 
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egendom. Sådant särskilt arvode kan fastställas innan arvodesfrågan i 
övrigt avgörs. 

Arvode bestäms efter framställning till konkursdomaren frän den 

arvodesberättigade. 84 §. När det lämpligen kan ske. bör arvode 

bestämmas samtidigt för alla som är berättigade. Vid arvodesframstiill

ningen skall fogas redogörelse för det arbete som uppdraget har medfört 

och specifikation av hur det yrkade beloppet fördelar sig pä olika förvalt

ningsätgärder. Har förvaltare anlitat annan för viss förvaltningsåtgärd och 
ersättning därför tillgodoförts denne eller har den arvodesberättigade 

tillgodogjort sig ersättning för utgifter. skall detta uppges i redogörelsen. 

När framställning om arvode kommit in. skall konkursdomaren enligt 85 

§ sätta ut tid för rättens handläggning av ärendet. Han skall genom kungö

relse utfärda kallelse på rättsägarna att utföra sin talan. Särskilda kallelser 

förekommer också. Om arvodesfrågan ej inverkar på borgenärernas rätt. 

behöver kungörelse inte utfärdas. 

I 86 § föreskrivs att rättens ombudsman inte får uppbära arvode förrän 

slutredovisning har avgetts i konkursen, om han inte avgår dessförinnan. 

Förvaltaren får inte ta ut arvode innan han har avgett slutredovisning för 

sin förvaltning. 

Genom bestämmelser i 86 a § ges möjlighet för rättens ombudsman och 

förvaltare att i undantagsfall erhålla förskott på arvode. Sådant förskott 

beslutas av konkursdomaren. 

Bestämmelsen i 125 § räknar även med en andra huvudkategori av 

skulder som i princip skall betalas ur bomassan innan eventuell utdelning 
sker till borgenärerna. nämligen s.k. massaskulder eller - sett från borge
närssynpunkt - massafordringar. Dessa fordringar tillkommer andra 

personer än konkursfunktionärerna och riktar sig mot konkursboet som en 
särskild juridisk person. De kan vara av skilda slag. Som exempel kan 

nämnas fordran som har uppkommit på grund av att boet har trätt in i ett 

av gäldenären tidigare ingånget ömsesidigt förpliktande avtal. Massaford

ringar behöver emellertid inte grunda sig på avtal utan kan t.ex.. utgöra 

krav på rättegångskostnader som boet har förpliktats utge. I regel är det 

inte svårt att skilja massafordringarna frän konkurskostnaderna. även om 

tveksamma gränsfall undantagsvis kan förekomma. 

Det kan inträffa att tillgångarna i ett konkursbo inte räcker till full 

betalning av konkurskostnaderna och förekommande massafordringar. 

Frågan är då vilken företrädesordning till betalning ur boet som gäller 

mellan de båda grupperna konkurskostnader och massafordringar. Även 

mellan konkurskostnader inbördes och mellan massafordringar inbördes 

kan konkurrens uppkomma. KL innehåller inte några regler om hur dessa 

konkurrensfrågor skall lösas. Inte heller förarbetena ger någon vägledning. 

Olika uppfattningar i saken har kommit till uttryck i den juridiska littera

turen (se SvJT 1977 s. 298-300). 

För fattigkonkursernas del finns vissa bestämmelser om konkurs-
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kostnader i 188 ~ KL. Första stycket avser det fallet att borgenär har 

ansökt om konkurs och konkursen avskrivs som ursprunglig fattigkonkurs 

( 185 ~ KU. Konkurskostnaderna. främst sådan ersättning till god man som 

har bestämts av konkursdomaren. skall i sådant fall betalas av borgenären. 

Andra stycket gäller fall då konkurs har upphört på annat sätt än genom 

slututdelning (alltså både ursprunglig och efterföljande fattigkonkurs) och 

rör ansvaret för kostnader som har förskotterats av konkursdomaren. I 

den mån konkursboet då inte räcker till betalning av vad konkursdomaren 

har förskotterat för kungörelser och annat. som bort betalas av boet, samt 

kostnaderna inte heller kan tas ut av ansvarig borgenär, har konkurs

domaren rätt till ersättning av allmänna medel för vad han har förskotterat. 

Med undantag för angivna förskott framgår inte av KL att konkursboets 

tillgångar får användas till betalning av konkurskostnaderna vid avskriv

ning av ursprunglig fattigkonkurs. Det är därför inte givet att boets medel 

enligt gällande rätt får tas i anspråk för konkurskostnaderna mot gälde
närens best ridande. Skäl kan emellertid anföras till stöd för att det får ske. 

Det skulle stå i överensstämmelse med den allmänna exekutionsrättsliga 

principen att kostnaderna för förfarandet i första hand skall betalas ur det 

angripna objektet (se t.ex. 198 § utsökningslagen, jfr 125 § KL). Klart är 

emellertid att kostnaderna - med undantag för nämnda förskott - aldrig 
kan tas ut av allmänna medel. Som har nämnts nyss skall däremot 

borgenär svara för kostnaderna, om konkursen har tillkommit på hans 

ansökan. Om staten i egenskap av borgenär genom vederbörligt organ har 

sökt gäldenären i konkurs, svarar staten för kostnaderna enligt de regler 

som gäller om sökande borgenärs kostnadsansvar i allmänhet. 

En följd av den angivna regleringen i KL är att en god man kan bli helt 

eller delvis utan ersättning för arbete och omkostnader. Detta blir under 

alla omständigheter fallet, om gäldenären själv har sökt sig i konkurs och 

boet inte ger täckning för kostnaderna samt om konkursen har uppstått på 
borgenärs ansökan men boet är otillräckligt och borgenären insolvent. Det 

kan i detta sammanhang nämnas att enligt 4 §instruktionen (1973:249) för 

de allmänna advokatbyråerna tjänsteman vid sådan byrå bör åta sig 

uppdrag bl.a. som god man vid fattigkonkurs, om nödvändiga åtgärder 

annars inte skulle vidtas på grund av att ersättning för uppdraget inte kan 
påräknas (se prop. 1972:4 s. 281 ). 

Efterföljande fattigkonkurs ( 186 § KL) utgör som har nämnts tidigare en 

form för avskrivning av ordinär konkurs, när boet inte ger täckning för 

konkurskostnaderna. Bortsett från regeln i 188 § andra stycket om ersätt

ning av allmänna medel för vissa förskott för kungörelser m.m. finns i KL 

inte några allmänna bestämmelser om vilka medel som skall användas till 

betalning av konkurskostnaderna i sådant fall. Den förut berörda 

principen att exekutionskostnader i första hand skall tas ut ur föremålet 

för exekutionen torde emellertid gälla även här. Detta innebär att kostna

derna. däribland arvoden till förvaltaren och rättens ombudsman, skall 
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betalas av konkursboets tillgångar så långt de räcker. Om säkerhet har 
ställts för kostnaderna, får denna tas i anspråk för vad som inte kan utgå 
ur boet. Utöver vad som följer av 188 §andra stycket triidcr det allmänna 
inte in. 

Borgenär som har gjort konkursansökan svarar inte för konkurs
kostnader vid avskrivning enligt 186 §. En annan sak är att han enligt 

gällande lag frivilligt kan ta på sig ansvaret genom att ställa säkerhet för 
de kostnader som en ordinär konkurs medför. 

Förvaltaren och rättens ombudsman kan bli helt eller delvis utan ersätt
ning för arbete och utgifter, när konkurs avskrivs enligt 186 §. Detta är 

fallet, om tillgångarna i konkursboet inte räcker till och säkerhet inte har 

ställts. 

2.6 Närliggande rättsområden 

2 .6.1 Utmiitning och 11tmät11i11gsed 

Om en gäldenär inte frivilligt betalar sin skuld, kan borgenären under 
förutsättning att han har exekutionstitel söka utmätning i gäldenärens 

egendom. Utmätning är i princip en enklare. billigare och mindre in

gripande exekutionsform än konkurs. Utmätningsförfarandet är dock inte 
alltid tillräckligt. 81.a. finns endast begränsade möjligheter att i ett utmät
ningsmål få fram uppgifter om gäldenärens tillgångar. En gäldenär är 

nämligen enligt gällande lag inte skyldig att vid utmätning lämna upplys

ningar om sina tillgångar. Han kan i princip utan påföljd vara helt passiv 
och t.o.m. avsiktligt lämna felaktiga uppgifter. 

En borgenär som endast vill förvissa sig om huruvida gäldenären har 

utmätningsbara tillgångar eller inte kan välja mellan två vägar. Om 
konkursgrund föreligger, kan han utverka konkurs varmed följer skyldig

het för gäldenären att uppge alla sina tillgångar och bekräfta uppgiften med 
ed. I allmänhet kommer en konkurs i här avsedda fall att handläggas 
summariskt som fattigkonkurs enligt 185 § KL. Denna utväg kan ställa sig 

relativt dyr för borgenären med hänsyn till det kostnadsansvar som åvilar 
honom enligt 188 §första stycket KL. 

Borgenären kan emellertid i stället påkalla tillämpning av lagen 

(1921 :244) om utmätningsed, vilket i regel är enklare och billigare. Enligt 
denna lag är en gäldenär skyldig att på yrkande av borgenär upprätta för

teckning över sina tillgångar och beediga förteckningen. Ansökan om 

utmätningsed görs hos konkursdomaren och eden avläggs inför denne. 

Skyldighet för gäldenären att avlägga utmätningsed förutsätter att utmät

ningsförrättning, som inte lett till full betalning, har ägt rum inom sex 
månader innan ansökan om utmätningsed gjordes. Det är straffbart att 

lämna oriktig uppgift i förteckning till utmätningsed (se 11 kap. I § andra 

stycket och 3 § andra stycket BrB). 
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Konkursansökningar från statens sida torde regelmässigt grundas på 
skatte- eller avgiftsfordringar. Ursprungligen antogs att utmätningsed 
skulle komma till användning i stället för fattigkonkurs särskilt när gälde
nären befunnits sakna tillgångar vid utmätning för skattefordringar. Dessa 
antaganden har emellertid endast delvis besannats. Sedan några är är 
antalet ärenden om utmätningsed i sjunkande. 

I lagrådsremiss den 16 mars 1978 har regeringen lagt fram förslag till 

utsökningsbalk som skall ersätta nuvarande UL. Förslaget innehåller bl.a. 
bestämmelser om upplysningsplikt för gäldenär i utmätningsmål. Utmät
ningsgäldenär är enligt förslaget skyldig att lämna de uppgifter om sina till

gångar som kronofogdemyndigheten behöver (4 kap. 14 § i förslaget). 
Upplysningsplikten avser även behövliga uppgifter om var tillgångarna 
finns och rörande omständigheter som är av betydelse för att precisera 

dem. 
Förslaget i lagrådsremissen innebär vidare att kronofogdemyndigheten 

kan tvinga fram uppgifter om gäldenärens tillgångar. Som tvångsmedel kan 
användas vite och ytterst häktning. Vid behov kan gäldenären enligt 2 
kap. IO § i förslaget åläggas inställelse till förhör inför kronofogdemyn
digheten. Gäldenären kan vid vite föreläggas att infinna sig vid förhör. 
Gäldenären är skyldig att på begäran av myndigheten ge in förteckning 
över sina tillgångar. Vid behov kan lämplig person förordnas att biträda 

gäldenären vid upprättande av förteckningen. Gäldenären kan åläggas att 
på heder och samvete skriftligen bekräfta de uppgifter om sina tillgångar 
som han har lämnat vid förhör eller i förteckning. 

Enligt lagrådsremissen medför den nya regleringen att bestämmelserna i 

lagen om utmätningsed inte längre behövs. I remissen förordas därför att 
lagen utmönstras i samband med utsökningsbalkens ikraftträdande. 
Planerad tidpunkt härför är den I januari 1981. 

2.6.2 Ackord 

Ackord utgör liksom konkurs men till skillnad från utmätning en form 
för generaluppgörelse mellan insolvent gäldenär och hans borgenärer. 
Ackordsuppgörelse kan träffas vid ett fristående ackordsförfarande utan 
samband med konkurs. Man kan säga att huvudsyftet med ackordsinstitu
tet är att rädda en gäldenär från konkurs. Betydelsen härav belyses av att 

betydande värdeförstöring och stora avvecklingskostnader ofta följer med 

en konkurs. 
Ackord förekommer i två huvudformer. underhandsackord och offent

ligt ackord. även kallat tvångsackord. Underhandsackord träffas frivilligt 
utan offentlig insyn och kräver samtycke av alla borgenärer. Offentligt 

ackord kan däremot genomföras mot en borgenärsminoritets bestridande 
och kommer till stånd genom en förhandling som äger rum i vissa lag
bestämda former. 
7 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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Ackord förutsätter att förmånsberättigade borgenärer får full täckning 

för sina fordringar och innebär i allmänhet att oprioriterade fordringar sätts 

ned till viss procent av det ursprungliga fordringsbeloppet (ackordspro

centen), varvid särskilda föreskrifter ges om betalningstiden. I princip 

berörs alltså endast oprioriterade borgenärer. Genom offentligt ackord 

bortfaller de skulder som omfattas av ackordet till den del de överstiger 

ackordsprocenten. 
Bestämmelser om offentligt ackord utom konkurs finns i ackordslagen 

(1970:847). Enligt denna lag sker ackordsförfarandet under medverkan av 

en god man. Förfarandet inleds med att en god man på gäldenärens 

ansökan förordnas av konkursdomaren. Ett sådant förordnande medför 
vissa inskränkningar i borgenärernas möjligheter att få utmätning 

genomförd i gäldenärens egendom eller söka honom i konkurs. Syftet 

härmed är att förhandlingarna om en uppgörelse skall kunna föras i lugn 
och ro. 

Inledningsskedet av ackordsförfarandet är inte underkastat någon 

offentlig tillsyn. Gäldenären behåller i princip rädigheten över sin egendom 

men är skyldig att samräda med gode mannen. Denne skall se till att 

borgenärernas bästa iakttas . 
. Om ackordsuppgörelse med borgenärerna uppnås under inlednings
stadiet återkallas godmansförordnandet. Om någon uppgörelse inte 

träffas. kan ackordsförhandlingen övergå i ett andra skede, kallat för
handling om offentligt ackord. Ansökan om sådan förhandling måste göras 

inom tvä månader efter godmansförordnandet. Görs inte någon ansökan, 

förfaller godmansförordnandet. 
Ansökan om offentlig ackordsförhandling skall åtföljas bl. a. av 

ackordsförslag och en av gode mannen upprättad bouppteckning. Tas 
ansökningen upp, skall gäldenären beediga bouppteckningen. När detta 

har skett, skall konkursdomaren meddela beslut om förhandling om offent
ligt ackord. Härefter skall de i förhandlingen deltagande borgenärerna vid 

borgenärssammanträde ta ställning till ackordsförslaget. Godtar de för
slaget, skall konkursdomaren fastställa ackordet. Därmed är förfarandet 

avslutat. Undantagsvis hänskjuts ackordsförslaget till rättens prövning. 

Även under den offentliga ackordsförhandlingen är gäldenären bi

behållen vid rådigheten över sin egendom. Borgenärernas befogenheter att 

få till ständ utmätning eller konkurs inskränks ytterligare under detta 

skede. 
Återvinning kan äga rum vid offentligt ackord med tillämpning av de 

regler som finns om återvinning i konkurs. Talan om återvinning får föras 

av borgenär vars fordran skulle omfattas av ackordet. 
Ett offentligt ackord får i regel ej innefatta mindre ackordsprocent än 25 

procent (minstadividenden). 
Ackordsförfarandet enligt ackordslagen spela~ i praktiken en ej oviktig 

roll. Antalet godmansförordnanden har varit i stigande alltsedan ackords-
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lagen trädde i kraft den I januari 1971. År 1977 meddelades enligt prelimi

nära uppgifter 125 godmansförordnanden. 
Ackord - både underhands- och offentliga ackord - kommer i stor 

utsträckning till stånd genom medverkan av ett särskilt organ. Sveriges 
ackordscentral. Denna bedriver sin verksamhet i tre avdelningar, en i 
Stockholm fÖr mellersta och norra Sverige. en i Göteborg för västra 

Sverige och en i Malmö för södra Sverige. Avdelningarna har ombud på 

större orter. 

2.6.3 Statlig lönegaranti 

Enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti, lönegarantilagen, svarar 
staten för betalning av arbetstagares fordringar hos arbetsgivare som har 

försatts i konkurs. De fordringar som omfattas av lönegarantin är löneford
ringar och andra ersättningar med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrätts
lagen ( 1970:979), pensionsfordringar med förmånsrätt enligt 12 eller 13 § 

samma lag, arbetstagares kostnader för konkursansökan mot arbets
givaren och kostnad som arbetstagare har ålagts att utge enligt 188 § första 

stycket KL. Beträffande fordringar med förmånsrätt enligt 12 § förmåns
rättslagen är garantin maximerad till ett belopp som motsvarar tolv bas
belopp. Lönegarantin finansieras genom arbetsgivaravgifter. Garanti
belopp utbetalas av länsstyrelsen. Tillämpningsföreskrifter till lönegaranti
lagen finns i kungörelsen ( 1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs. 

Vad gäller de formella förutsättningarna för att betalning skall utgå 
enligt lönegarantin gäller olika system för ordinära konkurser och fattig
konkurser. 

1 ordinär konkurs utgår betalning endast för fordran som bevakats i kon

kursen. Betalning kan utgå redan innan fordringen efter bevakning blir 
utdelningsgill. Konkursförvaltaren skall nämligen snarast efter konkurs
beslutet underrätta länsstyrelsen om fordran på lön under uppsägningstid 
om fordringen enligt förvaltarens bedömande är klar. Underrättelse bör 
under samma förutsättning lämnas även om annan fordran som omfattas 
av garantin. I övrigt skall underrättelse lämnas när fordran har blivit utdel
ningsgill. Som nämnts i avsnitt 2.2.5 skall förvaltaren samtidigt som han 
lämnar underrättelse till länsstyrelsen om klar fordran bevaka fordringen 
för arbetstagarens räkning. 

Staten inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären i fråga om 
utbetalat garantibelopp. Utdelning i konkursen för arbetstagarens ford
ringar som omfattas av garantin tillfaller staten intill detta belopp. 

I fattigkonkurserna ankommer det på kronofogdemyndighet att utreda 
och pröva lönegarantianspråk. Den gode mannen skall enligt den tidigare 
(avsnitt 2.3) berörda föreskriften i 185 § KL så snart kunskap har vunnits 

om löne- eller pensionsskuld anmäla detta till vederbörande krono
fogdemyndighet. För konkursdomaren föreligger skyldighet att sända 



Prop. 1978/79:105 100 

underrättelse till kronofogdemyndighet om det finns anledning anta att 
fordran som omfattas av garantin kan göras gällande 17 § lönegaranti
lagen). 

Arbetsgivare är skyldig att vid kronofogdemyndighets prövning lämna 

uppgift om arbetstagares anställnings- och avlöningsförhållanden. Undan
drager sig arbetsgivaren detta. riskerar han hämtning eller häktning. Beslut 

härom meddelas av konkursdomaren efter framställning av krono

fogdemyndigheten. Kostnader för hämtning och häktning utgår av 

allmänna medel. 
Om kronofogdemyndigheten finner att en fordran som görs gällande 

inte omfattas av garantin fär beslutet överklagas genom besvär. 

2. 7 Statistiska uppgifter 

För att få underlag för bedömningen av frågan hur ett summariskt 

konkursförfarande bör utformas och avgränsas har konkurslagskommitten 
i den första etappen av sitt arbete utfört en statistisk undersökning av 

fattigkonkurser och även av ordinära konkurser i vissa hänseenden. 
Undersökningen avser de konkurser som har avslutats under åren 1970 

och 1971 och omfattar femton tingsrätter, däribland de tre största. Under

sökningen redovisas som bilaga 1 till kommittens betänkande (SOV 
1974:6) Förenklad konkurs m.m. 

I arbetet på en reform av förfarandet i ordinära konkurser har kommit

ten gjort en statistisk undersökning av alla ordinära konkurser som har 

avslutats år 1974. Denna undersökning finns redovisad i bilaga I till kom
mittens senaste betänkande (SOU 1977:29) Konkursförvaltning. 

Statistiska uppgifter rörande konkurs föreligger också i de studier 
angående insolventa företag som universitetslektorn Gösta Kedner har 

företagit på uppdrag av delegationen för de mindre och medelstora 
företagen år 1972-1975. Studierna har presenterats i rapporterna 
"Konkurs och ackord" från år 1972, "Konkursföretagets förvaltning och 

ekonomi" (SIND 3: 1974) och "Företagskonkurser" (SIND 1975:2). 

Uppgifter om antalet beslutade och avslutade konkurser i landet och 

konkursernas fördelning på olika handläggningsformer m. m. lämnas i 

statistiska centralbyråns publikation Rättsstatistisk årsbok. Motsvarande 

uppgifter fanns tidigare (t.o.m. år 1973) i publikationen Domstolarna. 

Beträffande utvecklingen under 1977 och 1978 föreligger än så länge endast 

preliminära uppgifter. 

För att belysa de olika frågor som nu föreligger till bedömande 

redovisas i detta avsnitt översiktligt vissa grundläggande uppgifter som 

hämtats från det sålunda föreliggande statistiska materialet. I övrigt får 

hänvisas till de angivna källorna. 
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Ko11kursun·ecldi11Ken i stort 

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talct ökade antalet 

konkurser kraftigt. Kulmen nåddes åren 1973-74. Belysande är att antalet 
avslutade konkurser ökade från 1.306 år 1965 till 4.566 år 1974. vilket 
innebar en procentuell ökning på 250 f'.{. Ökningen låg i väsentlig mån på 
fattigkonkurserna. Dessas antal femdubblades under denna tid. 

Totala antalet beslutade konkurser vari gäldenären var aktiebolag ökade 
från 352 (24'7r av alla konkurser) år 1964 till 2.497 (59%) år 1974. Detta 
visar att stegringen av antalet fattigkonkurser till mycket stor del 
motsvaras av en stegring av antalet aktiebolagskonkurser. 

Under åren 1975-77 synes ökningen av antalet avslutade konkurser ha 
stannat upp. I stället har det noterats en viss minskning både vad gäller det 

totala antalet och antalet fattigkonkurser. Ser man på antalet nytillkomna 
konkurser har tendensen varit densamma men en viss ökning har ägt rum 

år 1977. Antalet konkurser som avslutats under första halvåret 1978 är i 
stort sett oförändrat i jämförelse med motsvarande tid år 1977. Däremot 
synes ökningen av de nytillkomna konkurserna fortsätta. Av antalet år 
1977 avslutade konkurser, 3.576, svarade fattigkonkurserna för 2.618 
stycken eller cirka 73 %. 

Andelen fattigkonkurser är särskilt stor i storstadsområdena. Vid Stock
holms tingsrätt t.ex. utgjorde fattigkonkurserna år 1976 88% av alla 

avslutade konkurser. Vid de 3 största tingsrätterna avslutades år 1976 

44 % av samtliga fattigkonkurser i landet. 
Internationellt sett är antalet konkurser i Sverige högt. Som exempel 

kan nämnas att antalet beslutade konkurser i Norge var 657 år 1974 och i 
Finland 1.003 år 1973. Antalet avslutade konkurser i Danmark var år 1973 
327. I Västtyskland och Storbritannien beslutades år 1974 7.352 resp. 5.278 
konkurser. 

Som en jämförelse kan nämnas att antalet slutligt handlagda utmät
ningseder år 1967 var 3.537 och år 1977 2.260. 

Ordinära konkurser 

Här avses. om inte annat sägs, konkurser avslutade år 1974. 

Konkurser avslutade efter slututdelning (146 §-konkurser) utgjorde cirka 
90% av alla ordinära konkurser. 146 §-konkurserna hade en genomsnittlig 
varaktighet på 21 månader och 6 dagar. 

Mer än en förvaltare förekom i ytterst fä ordinära konkurser, 0,5 %. I 
82,2% av alla ordinära konkurser var förvaltaren advokat, i 14,4% 

jur.kand. Rättens ombudsman var advokat i 73,7% av konkurserna. I 
större delen av de återstående konkurserna anlitades pensionerade stats
tjänstemän som ombudsman. I 60,6% av konkurserna var både förvaltaren 
och rättens ombudsman advokat. Granskningsmän förekom i endast 2,6 % 
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av konkurserna, i huvudsak i Södcrmanlands län. Det genomsnittliga 

arvodet i 146 §-konkurserna var 16.251 kr. till förvaltaren och 4.346 kr. till 

rättens ombudsman. Dessa arvoden motsvarar 6,6 % resp. 1,8 % av det 

genomsnittliga utdelningsbeloppet (244.547 kr.) i 146 §-konkurserna. 

Uppgifter om tillgångarnas storlek finns redovisade blott beträffande de 

146 §-konkurser som avslutades år 1971 i de 15 tingsrätter som omfattades 

av kommittens första undersökning. Uppgifterna bygger på konkurs

bouppteckningarna. Tillgångarna uppgick till högst 50.000 kr. i 49,8 % , till 

50.001-100.000 kr. i 15.1%. till 100.001-150.000 kr. i 6.9%, till 

150.001-200.000 kr. i 4.3% samt till högre belopp i 24,0% av kon
kurserna. I nästan hälften av konkurserna uppgick tillgångarna alltså till 

högst 50.000 kr. Huvuddelen av dessa redovisade tillgångar på högst 

20.000 kr. 

Utdelningen uppgick i 146 §-konkurserna till högst 30.000 kr. i 41,I %, 

däröver men högst 50.000 kr. i 12,3 %, däröver men högst 100.000 kr. i 

14% och över 100.000 kr. i 24,8% av konkurserna. 

Den genomsnittliga utdelningen till borgenärer utan förmånsrätt 

uppgick till 11.303 kr. Utdelning till sådana borgenärer förekom endast i 
15.0% av dessa konkurser. Utdelningsprocenten för denna grupp av 

borgenärer var mindre än 20 % i 59.1 % av 146 §-konkurserna. Genom

snittlig utdelningsprocent var endast 3,5. 

Antalet borgenärer som fick utdelning i en genomsnittlig 146 §-konkurs 

var 14 vilket skall jämföras med antalet borgenärer enligt bouppteckning i 
en sådan konkurs, 56. I 41.3 % av 146 §-konkurserna fick högst 3 borge

närer utdelning. 

Fattigkonkurser 

Undersökningen vid de 15 tingsrätterna visar att konkursansökningen 

hade gjorts av gäldenären själv i mer än 20% av fallen, av staten i mer än 

70% av fallen och av annan borgenär i omkring 5 % av fallen. 

I den genomsnittliga (ursprungliga) fattigkonkursen fanns under år 1971 

2.857 kr. i tillgångar och 69.424 kr. i skulder. Av skulderna var 34.594 kr. 

skatteskulder och 34.830 kr. skulder av annat slag. Tillgångar saknades i 

nästan hälften (48,2 %) av dessa konkurser. Medelvärdet av tillgångarna 

var 2.857 kr. 

Skatteskulderna representerar som framgår av det nyss sagda ungefär 

hälften av samtliga skulder vid ursprunglig fattigkonkurs. I det över

vägande antalet fattigkonkurser - omkring 60 % - förelåg konkurrens 

mellan skatteskulder och andra slag av skulder. Enbart skatteskulder 

förekom i drygt 30% av konkurserna, medan antalet konkurser med ute

slutande andra slags fordringar understiger 10 %. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga ursprungliga fattig

konkurser som avskrevs under åren 1970 och 1971 vid de av kommitten 
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undersökta 15 tingsrätterna var omkring tre resp. fyra månader (beträf

fande år 1971 har viss förlängning förorsakats av en arbetskontliktl. 

God man förordnades i nästan samtliga (93, I%) av de konkurser som 

avslutades år 1971. Gode mannen var advokat i de flesta fall (82.4r,(). 

Det genomsnittliga arvodet (inkl. kostnadsersättning) till gode mannen i 

de fattigkonkurser som avskrevs under år 1971 i de 15 undersökta tings

rätterna uppgick till 347 kr. F. n. (1978) synes enligt inhämtade upplys

ningar genomsnittsarvodet hålla sig omkring 600-700 kr. 

3 Prop. 1975/76:210 om ändring i konkurslagen m. m. 

I prop. 1975/76:210 föreslogs i huvudsak på grundval av konkurs

lagskommittens betänkande (SOU 1974:6) Förenklad konkurs m. m. att 

systemet med de nuvarande fattigkonkurserna skulle ersättas med en ny 

ordning för handläggning a1• mindre konkurser. Denna handlägg

ningsform skulle dessutom användas i åtskilliga fall som nu följer reglerna 

om ordinär konkurs. Förslaget syftade främst till att komma till rätta med 

vissa brister som är förenade med fattigkonkurserna. Den nya handlägg

ningsformen beräknades bli tillämplig i närmare 80 % av alla konkurser. 

Förslaget innebar i denna del huvudsakligen följande. 

Det nya handläggningssystemet skall tillämpas, om det finns anledning 

att anta antingen att gäldenärens bo inte räcker till betalning av de 

konkurskostnader som skulle följa med ordinär handläggning eller att boet 

med hänsyn till dess omfattning och övriga förhållanden är av enkel 

beskaffenhet och konkursen med fördel kan genomföras utan att bevak

ningsförfarande anordnas. 
Konkursdomaren skall i samband med att konkursbeslutet meddelas 

pröva hur konkursen skall handläggas. Behövs ytterligare utredning för 

denna prövning. kan konkursdomaren uppdra åt kronofogdemyndigheten 
att inom viss kortare tid. i regel en vecka, komma in med sådan utredning. 

Någon möjlighet för borgenär att genom ställande av säkerhet fä 

konkursen handlagd som ordinär konkurs finns inte. Övergång från 

mindre till ordinär konkurs kan inte äga rum. 

I de mindre konkurserna - med undantag för en del dödsbokonkurser 

- skall en förvaltare alltid utses. Kronofogdemyndigheten skall som regel 

vara förvaltare. Om det av särskild anledning är olämpligt att förvalt

ningen utövas av myndigheten kan emellertid annan förordnas av konkurs

domaren. 

Förvaltaren, som står under tillsyn av konkursdomaren, skall i viktigare 

frågor samråda med borgenär som särskilt berörs. I övrigt stämmer för

valtarens åligganden i mindre konkurs i stora drag överens med vad som 

f.n. gäller beträffande förvaltare i ordinär konkurs. Bl.a. skall förvaltaren 

undersöka om det finns förutsättning för återvinning och om anledning att 



Prop. 1978/79: 105 I04 

misstänka gäldcnärsbrott föreligger. Både förvaltaren och borgenär skall 
kunna föra talan om återvinning i samband med mindre konkurs. 

Någon rättens ombudsman skall inte finnas i mindre konkurs utan 
förvaltningen - vare sig den utövas av kronofogdemyndighet eller av 
annan - skall stå under tillsyn av konkursdomaren. Förvaltaren är skyldig 

att lämna upplysningar till konkursdomaren. borgenär och gäldenären. 
Borgenärssammanträdcn förekommer ej i mindre konkurs. Förvaltaren har 
en allmän skyldighet att i viktigare frågor samråda med borgenärer som 
berörs av förvaltningen. 

Förvaltaren skall inom en månad från konkursbeslutet upprätta och till
ställa konkursdomaren bouppteckning. Om det inte finns tillgångar som 
räcker till betalning av konkurskostnader och massaskulder. skall 
konkursen på samma sätt som en fattigkonkurs avskrivas i anslutning till 
att bouppteckningsed avläggs. 

Förvaltaren skall liksom i ordinär konkurs utreda vilka fordringar som 
kan göras gällande i konkursen. Någon bevaknings- och anmärknings
procedur skall dock inte förekomma i mindre konkurs. 

När det finns egendom i boet skall förvaltaren normalt sälja denna så 
snart som möjligt. Sedan all egendom har förvandlats i pengar. skall han 

upprätta utdelningsförslag. Förslaget skall jämte förvaltningsredogörelse 
ges in till konkursdomaren. Denne prövar förslaget och fastställer utdel
ningen i konkursen efter ett kungörelseförfarande. Förvaltaren skall 
självmant tillställa borgenärerna deras utdelning i konkursen. 

l vissa fall kan kronofogdemyndigheten på egen begäran bytas ut mot 
annan förvaltare. Konkursdomaren får entlediga annan förvaltare än 
kronofogdemyndighet. om denne är olämplig eller av annan orsak bör 
skiljas från sitt uppdrag. När konkursen avskrivs, skall förvaltaren avge 
redovisning till konkursdomaren. Redovisning skall även lämnas när för
valtaren avgår före konkursens slut. Redovisningen kan klandras på 
samma sätt som slutredovisning i ordinär konkurs. 

Konkurskostnaderna skall såvitt möjligt tas ut ur boet. Om boet inte 
räcker. skall annan borgenär än staten på vars ansökan gäldenären har 

försatts i konkurs stå för kostnaderna intill ett belopp som motsvarar en 
tiondel av basbeloppet. Kostnad som inte kan tas ut ur boet eller av 

borgenär skall betalas av staten. Konkurskostnaderna skall utgå ur boet 

före massafordringar. 

Prop. 1975/76:210 upptog också vissa förslag rörande förvaltningen i 

ordinära konkurser. En viss skärpning av kvalifikationskraven för för

valtare föreslogs sålunda. De nya kraven kom till uttryck i motivutta
landen och innebar att förvaltaruppdragen i allmänhet skulle anförtros 
advokat eller annan som specialiserat sig på konkursförvaltning. Vidare 
föreslogs att borgenärerna inte längre skulle välja slutlig förvaltare utan att 
denne alltid skulle tillsättas av konkursdomaren efter borgenärernas 
hörande. 
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Beträffande enskildheterna i propositionsförslaget hänvisas till proposi

tionen. 

4 Konkurslagskommittens betänkande (SOU 1977:29) Konkurs
förvaltning 

4.1 Kommittens förslag i sammandrag 

Kommitten lägger i betänkandet bl.a. fram förslag till nya regler om 

konkursförvaltning och tillsynen över denna. Reglerna berör såväl 
ordinära som mindre konkurser. 

Förslaget innebär sammanfattningsvis i fråga om de ordinära kon

kurserna följande: Konkursboet skall liksom f.n. förvaltas av en eller, 
undantagsvis, flera förvaltare. Institutet rättens ombudsman avskaffas. 

Som nytt tillsynsorgan inträder kronofogdemyndigheten. vilken i sådan 
funktion kallas tillsynsmyndigheten. Konkursdomaren skall inte längre 
utöva någon kontroll över konkursförvaltningen. Varje borgenär i en 
ordinär konkurs skall ha rätt att men granskningsman utsedd. 

I företagskonkurser skall vid behov ett allmänt ombud kunna förordnas 
med uppgift att bevaka arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen. 

Konkursdomaren övertar rättens ombudsmans nuvarande uppgift att 
tjänstgöra som ordförande vid förlikningssammanträde. 

Förvaltaren skall i princip på eget ansvar besluta om olika åtgärder utan 

att vara bunden av krav på samtycke eller andra inskränkningar i hand
lingsfriheten. Förvaltaren skall dock i viktigare frågor höra tillsynsmyndig
heten och de borgenärer som särskilt berörs. Om allmänt ombud har 
förordnats. skall förvaltaren höra honom i arbetsmarknads- och regional
politiska frågor. 

Särskilda regler om skyldighet för förvaltaren att samråda med och 

informera arbetstagarna i ett företag som gått i konkurs införs. 
Förvaltaren får ökade befogenheter att använda tvång mot gäldenär, 

bl.a. för att kunna ta hand om egendom. Nya regler föreslås om för
valtarens bokföringsskyldighet och om arkivering av gäldenärens bok

föring. 
Vissa ändringar i bevaknings- och anmärkningsproceduren föreslås. De 

har till syfte att ge förvaltaren ökade möjligheter att åstadkomma för
likning. när bevakad fordran blivit föremål för tvist. 

Tillsynsmyndigheten skall övervaka att förvaltningen bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt och i överensstämmelse med KL och andra författ

ningar. Myndigheten skall lägga särskild vikt vid att avvecklingen av 

konkursen inte fördröjs i onödan. Revisor skall kunna utses av tillsyns
myndigheten för granskning av förvaJtarens verksamhet. 

Tillsynsmyndigheten skall genom råd och upplysningar främja en riktig 
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och enhetlig tillämpning av gällande föreskrifter som rör konkursförvalt
ning. 

De i prop. 1975/76:210 upptagna nya reglerna om konkursförvaltares 

kvalifikationer och om tillsättande av förvaltare i ordinära konkurser har i 

oförändrat skick förts över till kommitteförslaget. 
Kommitten har i sitt lagförslag beträffande de mindre konkurserna utan 

ändring tagit in stora delar av det förslag till ändring av KL som lades fram 
i prop. 1975/76:210. Sålunda är utformningen av förfarandet i mindre 

konkurs i huvudsak densamma som i propositions förslaget. Även i fråga 
om förutsättningarna för att mindre konkurs skall få anordnas överens
stämmer förslagen. Vidare återkommer i kommitteförslaget den i proposi

tionen föreslagna regleringen i fråga om konkurskostnader och om före
trädesordning mellan sådana kostnader och massaskulder. När kommit
tens förslag avviker från propositionsförslaget beror detta på den ytter
ligare prövning av förvaltningen i mindre konkurs kommitten företagit i 
enlighet med regeringens tilläggsdirektiv den 3 februari 1977 eller på den 
nya ordning i fråga om förvaltning och tillsyn i ordinär konkurs som 

kommitten föreslår. Bl. a. föreslår kommitten att advokat eller likställd 
skall vara förvaltare i mindre konkurs. Konkursdomarens prövning av 
frågan om handläggningsform skall enligt kommittens förslag alltid ske i 

samband med konkursbeslutet och utan något särskilt utredningsför
farande. Förvaltarens verksamhet skall - liksom i ordinär konkurs - stå 
under tillsyn av kronofogdemyndigheten. 

Utöver förvaltning och tillsyn berör kommittens förslag reglerna om 
giildenärens skyldigheter. Kommitten föreslår här vissa skärpningar i för
hållande till gällande rätt. Under konkursen skall gälla förbud för gälde
nären att lämna landet utan tillstånd och hans pass skall kunna tas ifrån 
honom. Förbud att resa inom landet kan vid behov också åläggas honom. 
Vidare utvidgas möjligheterna att hämta eller häkta gäldenären. 

I kvalificerade fall skall gäldenären redan när konkursansökan har gjorts 
kunna förbjudas att lämna landet och fråntas sitt pass eller, ytterst, 
häktas. 

Om gäldenären är juridisk person, skall även förutvarande ställföre
trädare i vissa fall vara underkastade bestämmelserna som rör gäldenärens 

skyldigheter. 
Kommitten erinrar i inledningen till sitt betänkande om att kommitten 

vid sin översyn av konkursförfarandet haft att inrikta sig på sådana frågor 

där det finns ett påtagligt reformbehov. 
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4.2 Huvudgrunder för kommittens lagförslag fråga om förvaltningen i 

ordinär konkurs 

4.2.I Reformens inriktning 

Kommitten betecknar reformbehovet i fråga om konkursförvaltning och 

tillsyn över förvaltningen i ordinär konkurs som angeläget. Kommitten 

konstaterar att den nuvarande ordningen har gällt väsentligen oförändrad 

sedan KL:s ikraftträdande år 1922. Förfarandet uppfyller i många hän

seenden inte de krav som kan ställas i dagens samhälle. En brist är att 

avvecklingen ofta ince sker så snabbt och rationellt som är önskvärt. 

Kommitten hänvisar till att det vid dess undersökning av är 1974 avslutade 

konkurser redovisades mycket höga tal både i fråga om avvecklingstid och 

arvoden. Det är därför viktigt att möjligheterna till förenkling och effektivi

sering av förvaltningsförfarandet tillvaratas. Bl. a. bör förfarandet göras 

mindre formbundet. Genom åtgärder i sådan riktning bör avvecklings

tiderna kunna förkortas och kostnaderna hällas nere. Detta är inte bara till 

fördel för borgenärerna och gäldenären själv. Även frän samhällelig 

synpunkt är det enligt kommitten ett intresse att konkurserna inte blir 

onödigt långdragna och kostsamma. 

Kommitten har i sitt förslag utan ändring fört in de i prop. 1975/76:210 

föreslagna nya bestämmelserna om förvaltares kvalifikationer och om 

utseende av förvaltare i ordinär konkurs. Kommitten erinrar om att den 

nya regleringen kommer att medföra att specialister. företrädesvis advoka

ter. i allmänhet skall anlitas som förvaltare. De nya reglerna ökar enligt 

kommitten förutsättningarna att frigöra förvaltaren frän den skyldighet att 

inhämta medgivanden till olika åtgärder som han f.n. är underkastad. 

Även bortsett frän den nu nämnda nya regleringen kan nuvarande 

förvaltningssystem enligt kommittens mening göras smidigare och effek

tivare utan att rättssäkerheten blir lidande. Det är dock enligt kommitten 

viktigt att tillsynen över förvaltarens verksamhet ordnas på ett ändamåls
enligt sätt. Samtidigt bör borgenärer och anställda genom regler om 

samråd och information ges insyn i förvaltningen. Arbetsmarknads- och 

regionalpolitiska synpunkter bör också beaktas inom konkursförfarandets 

ram. Kommitten framhåller att tillgodoseende! av sådana intressen inte får 

medföra att borgenärernas ställning försämras. 

4.2.2 Samråd och information 

Nuvarande ordning innebär att förvaltaren enligt KL i en rad hän

seenden skall inhämta samtycke av eller fatta beslut gemensamt med 

tillsynsorganet i konkursen, dvs. f.n. rättens ombudsman. Detta är fallet 

bl.a. i frågor om fortsättande av gäldenärens rörelse och försäljning av 

boets egendom. Kommitten, som föreslår att ett särskilt tillsynsorgan skall 

finnas även i fortsättningen, anser att förvaltaren bör fä ta ställning till och 
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besluta i förvaltningsfrägor utan att behöva utverka samtycke av tillsyns

organet (tillsynsmyndigheten). Däremot bör förvaltaren enligt kommittens 
mening vara o;,kyldig att inhämta organets mening i viktigare förvaltnings
frågor. Kommitten anser det vara en fördel för förvaltaren när denne ställs 

inför svåra avgöranden att få del av tillsynsorganets erfarenheter och syn
punkter. 

Kommitten framhåller att nuvarande krav på samtycke eller beslut av 
borgenärskollektivet i vissa frågor gör förfarandet tungrott och många 
gånger motverkar en ändamälsenlig avveckling. Inte sällan visar borge
närerna ringa intresse för förvaltningens närmare bedrivande. Detta kan 

delvis förklaras av nuvarande otympliga former för borgenärernas med
verkan. Kommitten framhåller att gällande regler om borgenärernas 
samtycke sällan aktualiseras i verkligheten. Kommittens slutsats är att 
reglerna kan undvaras. 

Kommitten föreslår att i stället införs en skyldighet för förvaltaren att i 
viktigare frågor höra sådana borgenärer som särskilt berörs av den aktuella 

frågan. Redan med nu gällande ordning är det enligt kommitten i praktiken 
vanligt att förvaltaren i viktigare angelägenheter under hand samråder med 
särskilt berörda borgenärer. Kommitten erinrar också om att en mot
svarande skyldighet för förvaltaren att samråda med borgenärer har före
skrivits i propositionsförslaget om mindre konkurser. Kommitten menar 

att den föreslagna samrådsskyldigheten ger borgenärerna insyn och in
flytande på de frågor som är väsentliga för dem. 

Vissa bestämmelser i KL ställer upp krav på att speciella grupper av 
borgenärer skall ge sitt medgivande till vissa åtgärder. Bl.a. får lös 
egendom vari borgenär har panträtt inte utan panthavarens samtycke 
säljas på annat sätt än på auktion, om hans rätt är beroende av försäljning. 
Kommitten ser borgenärens bestämmanderätt i dessa fall som ett moment i 
panträtten och finner att kraven på medgivande inte bör upphävas. 

Som exempel på sådana "viktigare" frågor som det föreslagna 
samrådet med tillsynsmyndigheten och särskilt berörda borgenärer skall 
omfatta nämner kommitten den vidare driften av gäldenärens rörelse, för
säljning av värdefull egendom eller väckande av talan. Några särskilda 

föreskrifter om formerna för samrådet är enligt kommitten inte behövliga. 
Kommitten understryker att den föreslagna regleringen om samråd inte 

innebär att förvaltaren kan undandra sig ansvaret för avgörandet av 

förvaltningsfrågorna. Beslutanderätten ligger sålunda hos förvaltaren. 

Samrådet ger emellertid honom ett bredare och säkrare underlag för 
bedömningen. 

Enligt KL har gäldenären inflytande i vissa förvaltningsfrågor. Bestäm

melser finns sålunda om att gäldenären skall höras i vissa fall, när det 
lämpligen kan ske. Detta gäller t. ex. frågor om försäljning och förlikning. 
Kommitten finner det vara naturligt och lämpligt att förvaltaren i viktigare 
frågor rådgör med gäldenären om denne inte är ovillig att samarbeta eller 
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svår att nå. Så torde enligt kommitten också ske i stor utsträckning i prak

tiken. Kommitten föreslår en generell regel av innebörd att förvaltaren i 

viktigare frågor bör inhämta gäldenärens mening, när det lämpligen kan 

ske. F.n. har gäldenären även beslutanderätt i vissa frågor. t. ex. i fråga 

om försäljning när gäldenären överklagat konkursbeslutet. Denna 

reglering bör kvarstå enligt kommittens mening. 

Kommitten föreslår att möjlighet skapas att tillsätta ett allmänt ombud i 

en konkurs. Enligt kommittens förslag skall förvaltaren vara skyldig att 

höra det allmänna ombudet i frågor som har samband med arbets

marknads- och regionalpolitiska intressen. 

Kommitten framhåller att det när ett företag har gått i konkurs är viktigt 

att förvaltningen bedrivs i nära samråd med arbetstagarna och deras 

fackliga organisationer. Enligt kommitten torde den föreslagna skyldig

heten för förvaltaren att samråda med särskilt berörda borgenärer ofta 

komma att sakna aktualitet beträffande arbetstagare med hänsyn till att 

dessa i regel får sina fordringar betalda genom lönegarantin. 

Kommitten anser att åtskilliga förvaltningsåtgärder kan vara av 

betydelse för arbetstagare som är anställda i gäldenärens rörelse även om 

fordringsanspråken är tryggade. Kommitten pekar här särskilt på frågan 

om vad som skall hända med gäldenärens rörelse. 

Frågan om man i KL bör tillgodose arbetstagarnas intresse av samråd 

och information i nämnda frågor måste enligt kommitten bedömas mot 

bakgrund av lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (med

bestämmandelagen). Kommitten finner att reglerna i denna lag om arbets

givares förhandlings- och informationsskyldighet i princip skall tillämpas 

vid konkurs och att skyldigheten då åvilar konkursförvaltaren. Kommitten 

ställer frågan om inte arbetstagarnas behov av samråd och information är 

tillräckligt tillgodosett genom medbestämmandelagen. Kommitten pekar 
dock på vissa begränsningar av medbestämmandelagens tillämplighets

område. Rättigheterna enligt lagen är i huvudsak förbehållna arbetstagar

organisation i förhållande till vilken arbetsgivare är bunden av kollek

tivavtal. Den enskilde arbetstagaren har således inte rätt till förhandling 

eller information. Vidare gäller vissa undantag från förhandlingsskyldig
heten enligt medbestämmandelagen. Kommitten menar att konkurssitua

tionen har en så speciell och ingripande betydelse för arbetstagarna att en 

särskild reglering om samråd och information i KL är motiverad. 

Den av kommitten föreslagna regleringen i fråga om samråd med och 

information till arbetstagare som är anställda hos gäldenären innebär 

följande. 

Förvaltaren skall alltid höra vederbörande arbetstagarorganisation 

innan han vidtar förvaltningsåtgärd som väsentligt inverkar på medlems 

anställning. Om det finns lokal arbetstagarorganisation, skall förvaltaren 

fullgöra sin skyldighet mot denna. Det skall härvid inte ha någon betydelse 

om den i konkurs försatte arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med 



Prop. 1978/79:105 110 

organisationen eller ej. Enskild arbetstagare - vare sig han är organiserad 
eller ej - behöver inte höras annat än i den mån han har ställning som 
borgenär. Däremot skall han informeras av förvaltaren innan denne vidtar 
åtgärd som väsentligt inverkar på arbetstagarens anställning. 

Regleringen skall ses som ett komplement till medbestämmandelagens 
regelsystem. Medbestämmandelagen och KL skall således tillämpas sida 
vid sida i konkursfallet. 

4 .2 .3 Ö1·riga frågor angående förmltningen 

Enligt nuvarande ordning är möjligheterna att utse flera förvaltare 

mycket begränsade. Sålunda får inte mer än en förvaltare tillsättas, om det 
inte med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet eller eljest framstår 
som oundgängligen nödvändigt (41 § KL). Kommitten konstaterar att 
KL:s restriktiva hållning återspeglas i rättstillämpningen. 

Kommitten anser att det liksom nu i regel bör utses endast en förvaltare 
i en konkurs. Härför talar framför allt kostnadsskäl. En viss uppmjukning 
av de i 41 § KL föreskrivna villkoren för att flera förvaltare skall fä utses 
förordas dock. Kommittens förslag innebär att mer än en förvaltare inte får 
utses, om inte konkursdomaren med hänsyn till boets omfattning och 
beskaffenhet anser det erforderligt att förvaltningen delas eller att den 
handhas odelad av flera förvaltare. Meningen med förslaget är att flera 
förvaltare som regel skall utses endast i verkligt omfattande och samtidigt 

komplicerade konkurser. Kommitten påpekar att flera förvaltare inte får 
utses enbart av den anledningen att de skall kunna företräda stridande 
borgenärsgruppers intressen. Detta överensstämmer med vad som gäller 
f.n. 

l anslutning till frågan om antalet förvaltare uppmärksammar kommitten 
frågan om det föreligger behov att lagreglera användningen av s. k. 
kommissio11ärsbolag i samband med konkursförvaltning. Med kommis
sionärsbolag avses i detta sammanhang aktiebolag som bildats att driva 
konkursgäldenärens rörelse vidare. Sådana kommissionärsbolag har enligt 
en av kommitten företagen enkät hos landets konkursdomare förekommit i 

synnerligen begränsad omfattning. Enligt kommitten finns inget behov av 

särskild lagreglering beträffande dessa bolag. 
F.n. finns i KL vissa regler om när försäljning 01• egendom i konkurs

boet får ske. Som huvudprincip gäller att egendomen inte fär säljas före 

första borgenärssammanträdet men att försäljning därefter skall ske så 
snart som möjligt. Bl.a. med hänsyn till intresset av en snabb avveckling 
av boet bör enligt kommittens mening som princip gälla att boets egendom 
skall säljas så snart det lämpligen kan ske. En regel med denna innebörd 
föreslås. I vad mån uppskov med försäljningen i vissa fall kan vara 

motiverat får bedömas av förvaltaren. 
Även i fråga om sälle/ för försäljning av lös egendom som inte ske'r 



Prop. 1978/79:105 111 

genom fortsättande av gäldenärens rörelse bör förvaltaren enligt kommit

tens mening vara obunden. Nuvarande krav på samtyc.ke till under
handsförsäljning föreslås upphävt. I stället skall försäljning äga rum på 
offentlig auktion eller i annan ordning efter vad förvaltaren finner vara 
mest fördelaktigt för boet. 

Kommitten påpekar att förvaltaren kan ha anledning att höra tillsyns
organet och särskilt berörda borgenärer angående det lämpligaste försälj

ningssättet. 
Kommitten konstaterar att förvaltaren enligt gällande rätt har mycket 

begränsade befogenheter att själv am•ända tvång gentemot gäldenären 

när denne inte vill frånhända sig besittningen av sin egendom eller i andra 
fall när förvaltaren behöver fä tillgång till egendomen. I stället fär för
valtaren f. n. påkalla biträde av myndighet, t. ex. begära handräckning hos 
överexekutor. Enligt vad som uppgetts kan förvaltares bristande befogen
het i detta avseende medföra förlustbringande dröjsmål och enligt kommit

ten bör man kunna tillerkänna förvaltaren rätt att begagna tvångsmedel i 
viss utsträckning. Kommitten föreslår därför att förvaltaren skall fä 

använda tvång för att ta hand om eller eljest ta befattning med gäldenärens 
bo med de böcker och andra handlingar som rör boet. i den mån det med 
hänsyn till omständigheterna framstår som befogat. Enligt kommitten bör 
själva existensen av en klar befogenhet för förvaltaren att använda tvång 
ha en preventiv verkan. 

Kommitten erinrar om att det allmännas skadeståndsansvar enligt 
skadeståndslagen (1972:207) f. n. inte omfattar fel eller försummelse i 
konkursförvaltares verksamhet. Skälet härtill är att denna verksamhet ej 
kan anses hänförlig till myndighetsutövning i denna Jags mening. Emel
lertid anser kommitten att förvaltarens utnyttjande av tvångsmedel med 
stöd av den föreslagna regeln bör betraktas som myndighetsutövning och 
sålunda kunna ge upphov till skadeståndsansvar för det allmänna. Även 
straffansvar enligt 20 kap. I § brottsbalken kan komma i fråga i detta fall. 

Konkursförvaltarens befogenheter att använda tvång bör enligt kom
mitten kompletteras med en bestämmelse om straff för den som vägrar för
valtaren tillträde som han äger fordra enligt KL. 

Kommitten anser att förvaltarens nuvarande möjligheter att anlita sak

kunnigt biträde för förvaltningen är för begränsade. F. n. fär biträde 
anlitas endast för bouppteckningsförrättningen (54 § KL). Kommitten 
menar att sakkunnigt biträde ibland kan behövas för andra uppgifter. Som 
exempel nämns bl .a. att en revisor kan behöva granska gäldenärens 
bokföring eller att f~rsäljning av viss egendom kan behöva anförtros åt 

fackman eller att hjälp av sakkunnig är påkallad vid fortsättande av gälde
närens rörelse. 

Kommitten föreslår en generell bestämmelse som ger förvaltaren rätt 

att för viss förvaltningsåtgärd anlita biträde av sakkunnig. om han finner 
det nödvändigt. 
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Frågan om konkursförvaltares bokföringssky/dighet behandlas 
ingående av kommitten som föreslår en ny regel i ämnet. Kommitten 
konstaterar att den nuvarande regeln i 57 § KL ej uppställer krav på annat 
än mycket enkel bokföring; i de allra flesta fall torde regleringen i bokfö
ringslagen ( 1976: 125) dock vara tillämplig. 

Enligt kommittens mening gör sig de ändamålssynpunkter som ligger till 
grund för bokföringslagstiftningen inte gällande med samma styrka vid 

konkursförvaltning som vid driften av ett i gång varande företag. Det rör 
sig vid konkurs om en avvecklingsredovisning och inte om en resultatredo

visning. Enligt vad kommitten inhämtat förekommer det endast i undan
tagsfall att konkursbo tillämpar bokföringslagens regler. Några olägen
heter av denna praxis är inte bekanta för kommitten. Inte heller hänsyn till 

skatteintressena påkallar enligt kommitten bokföringsplikt enligt bok
föringslagen. 

Kommitten anser att frågan om förvaltarens bokföringsplikt bör kunna 
lösas helt med utgångspunkt i vad som är mest ändamålsenligt från 

konkursrättslig synpunkt. Bokföringen bör framför allt möjliggöra en 

effektiv kontroll av konkursförvaltningen. Samtidigt bör konkursför
farandet inte belastas med onödiga kostnader. Enligt kommittens mening 
bör redovisning enligt kontantmetoden vara tillräcklig i konkursfallet. 

Kommitten föreslår som en grundläggande regel att förvaltaren skall på 
sätt som överensstämmer med god redovisningssed löpande bokföra boets 
inkomster och utgifter så att erforderlig kontroll över förvaltningen möjlig
görs. Förvaltaren skall vidare vara skyldig att arkivera boets räkenskaps
material under minst tio år räknat från utgången av det kalenderår då 
konkursen avslutades. 

Kommitten anser det lämpligt att bokföringsnämnden. som har till 
uppgift bl.a. att främja utvecklingen av god redovisningssed. får utarbeta 
rekommendationer samt lämna råd och anvisningar beträffande bokföring i 
konkurs. 

Kommitten framhåller att den föreslagna regleringen i viss män har 
försökskaraktär och att den praktiska tillämpningen fär följas med 

uppmärksamhet. 
Kommitten lägger också fram förslag i fråga om arkivering av gälde

närens räkenskapsmaterial. Kommitten konstaterar att gäldenären enligt 
gällande rätt i princip har rätt att från förvaltaren efter konkursens slut fä 

tillbaka de böcker och andra handlingar som omhändertagits i konkursens 
början. En förutsättning härför torde enligt kommitten vara att hand
lingarna inte är underkastade beslag. Undantag från principen kan för
anledas av att materialet har betydelse för någon konkursåtgärd efter kon

kursens slut. 
Kommitten framhäller att det omhändertagna materialet i vissa fall inte 

kan återställas till gäldenären, trots att något formellt hinder inte finns. 

Bl.a. nämns det fallet att konkursgäldenären är en juridisk person som har 
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upphört att existera i och med konkursens avslutande. Även fall då gälde
nären inte är anträffbar eller vägrar återta sina handlingar kan tänkas. I nu 
angivna fall är förvaltaren enligt kommitten f. n. skyldig att på boets 

bekostnad bevara räkenskapsmaterialet under den tid som föreskrivs i 
bokföringslagstiftningen eller annan lagstiftning. Detta medför problem 

med hänsyn till att materialet ofta är mycket omfattande och förvaringen 

drar dryga kostnader. 
Kommitten förordar att frågan hur man vid konkursens slut skall förfara 

med gäldenärens räkenskapsmaterial när hinder föreligger mot att 

återlämna det till gäldenären får en uttrycklig reglering i KL. 

Frågan om vem som skall handha arkiveringen bör avgöras efter vad 
som är mest praktiskt. Tillsynsmyndigheten har i allmänhet större möjlig

heter än en enskild förvaltare att anordna en rationell och inte så dyrbar 

förvaring. Emellertid kan förhållandena vara sådana att det är lämpligast 

att förvaltaren behåller räkenskapsmaterialet eller delar därav hos sig 
under kortare eller längre tid. Det kan tänkas att viss handling har 
betydelse i samband med någon konkursåtgärd. Läget kan också vara det 

att förvaltaren vid fullgörandet av konkursboets bokföringsskyldighet har 

fortsatt redovisningen av affärshändelserna i gäldenärens bokföring. Att i 

dessa fall åtskilja gäldenärens och konkursboets bokföringsmaterial kan 
vara mindre lämpligt, varför gäldenärens bokföring bör förvaras hos för

valtaren. Enligt kommittens mening bör det kunna överlåtas åt denne att 

avgöra om han själv eller tillsynsmyndigheten bör svara för förvaringen. 

Denna skall - oavsett vem den åvilar - följa vanliga regler om arkivering 

i bokförings- och taxeringslagstiftningen. 
I fråga om prö1•ningen a1• förvaltarens arvode i ordinär konkurs anser 

kommitten att den liksom f.n. bör företas av rätten efter särskild för

handling. Däremot förordas att systemet med att kalla vederbörande rätts
ägare med kungörelse slopas. Endast borgenär som hos konkursdomaren 
särskilt begärt att bli underrättad om handläggningen av arvodesfrågan 
skall fä underrättelse. Tillsynsorganet skall höras beträffande förvaltarens 
arvodesanspråk. 

Nuvarande ordning innebär att förvaltarens kostnader i ordinär konkurs 
tas upp i slutredovisningen och prövas endast efter eventuellt klander av 
denna. Kommitten tar upp frågan om inte förvaltarens omkostnader vid 
konkurs i linje med vad som föreslagits i prop. 1975/76:210 beträffande om
kostnader i mindre konkurs bör prövas av rätten i anslutning till arvodes

prövningen. Kommitten anser dock att det ej finns tillräckliga praktiska 

skäl att frångå den gällande ordningen. 

8 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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4.3 Huvudgrunder för kommittens lagförslag i fråga om tillsynen i ordinär 

konkurs 

4.3./ Tillsynen i stort 

Vid sina överväganden utgår kommitten från att konkursförvaltningen 

fortfarande måste stå under tillsyn och att tillsynen bör omfatta såväl den 
formella som den materiella sidan av förvaltningen. 

Kommitten erinrar om att den yttersta kontrollen över konkursförvalt
ningen f.n. utövas av konkursdomstolen (konkursdomaren) medan den 
närmare tillsynen ankommer på ett särskilt organ, rättens ombudsman. 

Enligt kommittens mening bör ett särskilt tillsynsorgan fortfarande finnas. 
För att dubbelarbete skall kunna undvikas bör dock domstolen befrias helt 
från kontrollerande uppgifter. Att utöva tillsyn över konkursförvaltning 

passar enligt kommittens mening f.ö. inte så väl för domarverksamheten. 
Konkursdomstolen. inbegripet konkursdomaren. bör dock enligt kom

mittens mening ha åtskilliga uppgifter i konkursförfarandet. Domstolens 
befattning med judiciella frågor bör sålunda inte inskränkas. Vidare bör 
konkursdomaren ha till uppgift att utse förvaltare. På konkursdomaren bör 
också ankomma att entlediga försumlig förvaltare men inte att självmant 
ingripa mot sådan förvaltare. Till domstolens arbetsområde bör dessutom 
höra arvodesprövningen. 

Det särskilda tillsynsorganets huvuduppgift bör vara att övervaka att 
förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med 
KL och andra författningar. Häri ligger t.ex. att kontrollera att förvaltaren 
iakttar reglerna om samråd och information. Bland andra författningar än 
KL vilkas efterlevnad bör övervakas framhåller kommitten särskilt dem 
som hör till arbetslivets och skattelagstiftningens områden. Tillsyns
organet bör enligt kommitten särskilt se till att avvecklingen av konkursen 
inte fördröjs i onödan. 

En viktig uppgift för tillsynsorganet bör vara att genom råd och upplys
ningar främja en riktig och enhetlig rättstillämpning. Detta kan ske genom 
att tillsynsorganet genom information och andra lämpliga åtgärder verkar 

för att förvaltningen blir effektiv och rationell. Genom den förordade 
ordningen kan förvaltarberättelsema göras mer enhetliga än f.n. Tillsyns

organets verksamhet bör också syfta till att underlätta förvaltarens arbete 
bl.a. genom att medverka när förvaltaren behöver ta kontakt och 

överlägga med myndigheter och organisationer av skilda slag. Praktiskt 

betydelsefullt är enligt kommitten att blanketter och formulär kan ut
arbetas. 

Till tillsynsorganets uppgifter skall också höra att ge råd till förvaltaren 

när denne enligt kommittens förslag påkallar samråd i viktigare förvalt
ningsangelägenheter. 

Tillsynsorganet bör enligt kommitten i stort sett ha samma insyn som 

rättens ombudsman i förvaltarens löpande verksamhet. Förvaltaren skall 
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sålunda bl.a. vara skyldig att till organet på begäran lämna upplysningar 

om förvaltningen. Det skall också ankomma på förvaltaren att under kon
kursens gång till tillsynsorganet fortlöpande lämna redovisning genom 

berättelser och kvartalsräkningar. 

Borgenär eller annan rättsägare som anser att förvaltaren handlar 

felaktigt eller olämpligt bör enligt kommitten kunna vända sig till tillsyns

organet. Detta får undersöka saken och vid behov ingripa. Normalt bör 

det räcka med en anmaning till förvaltaren men i mera kvalificerade fall 

kan tillsynsorganet göra framställning hos konkursdomaren om ent

ledigande av förvaltaren. 

1 tillsynsorganets uppgifter bör slutligen ingå att yttra sig i olika frågor 

till konkursdomaren, bl.a. i fråga om tillsättande av slutlig förvaltare och 

om förvaltarens arvodesanspråk. 

4.3.2 Räl/ens ombudsman 

Kommitten framhåller att rättens ombudsman fyller många funktioner i 

det nuvarande systemet. Förutom att övervaka förvaltarens verksamhet 

skall rättens ombudsman delta i förvaltningen genom att ge samtycke till 

vissa åtgärder. I en del fall har rättens ombudsman självständig beslu

tanderätt. Dessutom skall rättens ombudsman bistå förvaltaren i olika 

juridiska och affärsmässiga frågor. Kommitten påpekar att ombuds

mannen många gånger kan sägas ha ställning av medförvaltare. Vid sidan 

av de nämnda uppgifterna skall rättens ombudsman vid förliknings

sammanträde söka utreda och förlika tvistefrågor angående bevakade 

fordringar. 
I tre fjärdedelar av alla ordinära konkurser tas advokater i anspråk för 

uppdraget som rättens ombudsman. Enligt kommittens bedömning är de 
advokater som sålunda fullgör uppdrag som rättens ombudsman väl kvali

ficerade. Kommitten konstaterar att i drygt 60 % av alla konkurser är både 

rättens ombudsman och förvaltaren advokater. 
Kommitten uppmärksammar ett uttalande av justitiekanslern (JK) vid 

en inspektion av en tingsrätt om att det kunde vara ägnat att minska 

ombudsmannainstitutionens effektivitet som kontrollorgan, om advokat 

hade uppgiften att öva tillsyn över en kollegas förvaltarskap. I anledning 

av detta uttalande framhåller kommitten att det med nuvarande system 

inte är onaturligt att advokater i stor utsträckning anlitas som rättens 

ombudsman, även när förvaltaren är advokat. Det är nämligen enligt 

kommitten svårt att utanför advokatkåren hitta tillräckligt antal kompe

tenta personer. Kommitten anser emellertid att det i linje med JK:s 

uttalande kan riktas invändningar av principiell art mot en ordning enligt 

vilken både förvaltare och den som skall kontrollera hans verksamhet är 

advokat. 

I frågan om rättens ombudsman bör finnas kvar hänvisar kommitten 
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även till det nya förvaltningssystem som innefattas i kommittens förslag. 

Genom det nya regelsystemet ökas förutsättningarna för att endast väl 
kvalificerade förvaltare utses. Kommitten nämner vidare all mer än en för
valtare skall kunna utses om konkursdomaren anser det behövligt och all 
förvaltarens allmänna ställning blir mer självständig än f.n. Reglerna om 

samråd med tillsynsorganet och särskilt berörda borgenärer samt om 
befogenheten att anlita sakkunnigt biträde nämns också av kommitten. 
Dessa omständigheter utgör enligt kommitten skäl mot all ha kvar det 
nuvarande institutet rättens ombudsman. Därtill kommer att det behövs 

ett permanent och mera utbyggt kontrollorgan, som har resurser att utöva 
tillsynen effektivt och ändamålsenligt efter de riktlinjer för tillsynen som 
kommitten föreslår. 

Kommitten anser alltså att tillsynen och därmed besläktade uppgifter 

bör anförtros åt annat organ än rättens ombudsman. Frågan är då enligt 
kommitten om man vid sidan av ett nytt tillsynsorgan bör ha kvar rättens 
ombudsman för fullgörande av förlikningsuppgifter. Kommitten anser att 
rättens ombudsman har en viktig funktion i detta avseende och att 

nuvarande system allmänt sett fungerar väl. Att behålla rättens 
ombudsman med enda uppgift att leda förlikningssammanträdet betecknas 

dock som en överorganisation. Enligt kommittens mening kan ombuds
mannens roll som förlikningsorgan övertas av konkursdomaren. 

4.3.3 Nytt tillsyn.H>rRan 

Valet av lämpligt tillsynsorgan måste enligt kommitten grundas på de 
uppgifter som föreslås ankomma på ett tillsynsorgan. Kommitten under
stryker vikten av all tillsynen stadigvarande får ankomma på ett och 
samma organ eller en krets av likartade organ. Uppgifterna är av så 
speciellt slag och förekommer i så begränsad omfattning att de inte bör 
fördelas på organ med skiftande kompetens och utan inbördes samband. 
Om tillsynen läggs på ett permanent organ eller i vart fall på en viss typ av 

organ, kan detta samla de erfarenheter som behövs för att tillsynen skall 
utövas på bästa sätt. 

Kommitten framhåller vidare att det allmänna med hänsyn till sam
hällets alltmer ökade intresse av insyn i konkursförfarandet fortfarande 
bör svara för kontrollen. Ett statligt organ har också möjligheter att skaffa 
sig de resurser som behövs för en effektiv tillsyn. 

Kommitten inskjuter att det ligger i sakens natur att i tillsynsorganets 
uppgifter ingår att bevaka att arbetsmarknads- och regronalpolitiska 
intressen beaktas i konkursen. I linje härmed bör tillsynsorganet ha 
uppsikt över att allmänt ombud förordnas när anledning till det före
kommer. 

I första hand bör man enligt kommitten undersöka om man som tillsyns
organ kan utnyttja ett redan existerande samhällsorgan, vars verksamhet 

har anknytning till konkursförfarandet. 
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Tillsynsorganets tilltänkta uppgifter förutsätter enligt kommitten ett 

lokalt samband mellan förvaltaren och tillsynsorganeL Förvaltare och 
företrädare för tillsynsorganet bör utan större besvär kunna komma i 

personlig kontakt med varandra. Detta innebär att tillsynen inte bör 
förläggas centralt till ett enda organ för hela landet. Redan på grund härav 
bör domstolsverket som i kommittens direktiv nämnts som ett tänkbart 

organ inte komma i fråga. En möjlighet vore att tillsynen i varje konkurs 
fick ankomma på länsstyrelsen. Mot denna talar dock dess ringa anknyt

ning till konkursförvaltning. Med hänsyn till länsstyrelsens ordinarie 

verksamhet ter det sig också främmande att lägga tillsynen på denna 

myndighet. På det lokala planet däremot finns det enligt kommitten ett 

statligt organ som i sin vanliga verksamhet har nära anknytning till 

konkursförvaltning, nämligen kronofogdemyndigheten. 

Till förmån för kronofogdemyndigheten talar enligt kommitten förutom 

att den har uppgifter som nära anknyter till konkursförvaltning att 
myndigheten har den lokala förankring som är erforderlig. Mellan för

valtare och myndigheten bör ett väl fungerande samspel sålunda kunna ut
vecklas. 

Kronofogdemyndighetens lokala förankring är enligt kommitten särskilt 
markant i gällande indelning i kronofogdedistrikt. Kommitten förutskickar 

dock att antalet kronofogdedistrikt kan komma att minskas från nuvarande 
81 till 65 på grund av ett väntat förslag av kronofogdemyndighets

utredningen (Kn 1974:03). En sådan minskning skulle inte komma att 
rubba kronofogdemyndigheternas lokala förankring i någon högre grad. En 
ombildning till större distrikt skulle vara till fördel från effektivitets

synpunkt. Kommitten påpekar att kronofogdemyndighetsutredningens 
förslag utgår från nuvarande arbetsuppgifter för kronofogdemyndigheterna 

men att den tänkta distriktsindelningen enligt uppgift inte behöver 
påverkas av att kronofogdemyndigheterna tillförs uppgiften att vara 
tillsynsorgan i konkurser. 

En särskild fördel med kronofogdemyndighet som tillsynsorgan är enligt 

kommitten att riksskatteverkets resurser står till dess förfogande. Verket 
torde kunna biträda kronofogdemyndigheterna med betydande service och 
information för fullgörandet av tillsynsuppgifterna. Genom riksskatte
verkets medverkan skapas också förutsättningar för en likformig tillsyn 

över hela landet. Bl.a. kan större enhetlighet i bedömningen av arvodes

frågor åstadkommas. 

En ytterligare fördel med kronofogdemyndigheterna som tillsynsorgan 

är att dessa är särskilt lämpliga att ingå i ett framtida ADB-system. Under 
nuvarande förhållanden är dock de praktiska möjligheterna att utnyttja 

ADB vid tillsynen små. Vidare bör den revisionstekniska expertis som 

finns på länsstyrelserna kunna ställas till kronofogdemyndigheternas för

fogande vid tillsynen. 

Enligt kommitten är det svårt att närmare bedöma vilka verkningar ett 
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alternativ med kronofogdemyndighet som tillsynsorgan skulle fä i 
kostnadshänseende. Kommitten räknar med att det nya tillsynssystemet 
ställer större krav på arbetsinsatser än nuvarande tillsyn. Samtidigt måste 
dock beaktas de möjligheter till rationalisering som finns hos kronofogde
myndigheterna. Kostnaderna för en ordning med kronofogdemyndighet 
som tillsynsorgan bör kunna hålla sig på ungefär samma nivå som 
nuvarande kostnader för konkursdomarnas och rättens ombudsmäns 
tillsynsverksamhet. En viss kostnadsökning kan inte uteslutas men bör 

enligt kommitten kunna godtas med hänsyn till de fördelar som är för
knippade med alternativet med kronofogdemyndighet som tillsynsmyndig
het. 

Kommitten anser sålunda goda skäl tala för att kronofogdemyndighet 
anlitas som tillsynsorgan i ordinär konkurs. 

Kommitten diskuterar om ell system med kronofogdemyndighet som 
tillsynsorgan är förenligt med myndighetens ställning som företrädare för 
staten i egenskap av borgenär i konkurs. Kommitten erinrar om att kom
mittemajoriteten i kommittens föregående betänkande avvisade en lösning 

enligt vilken kronofogdemyndighet skulle tjänstgöra som förvaltare i 
mindre konkurs och att ett grundläggande skäl för detta ställningstagande 
var att det mötte principiella betänkligheter att låta myndigheten i samma 
konkurs uppträda både som förvaltare och som företrädare för statens 

borgenärsintressen i konkursen. 
Enligt kommittens uppfattning är läget när det gäller att pröva lämplig

heten av att kronofogdemyndigheten är tillsynsorgan i konkurs ett annat 
än beträffande förvaltarskapet i mindre konkurs. Det är inte tillsyns
organet utan förvaltaren som skall pröva vilka fordringar som skall ge 
utdelning i konkursen. Föreligger tvistiga anspråk är det förvaltaren som 
skall verka för uppgörelse. Vid behov skall förlikningsfrågan tas upp vid 
förvaltningssammanträde där konkursdomaren enligt kommittens förslag 
skall vara ordförande. Det är vidare förvaltaren som har ansvaret för för
säljning av egendom, fortsättande av rörelse och andra förvaltningsfrågor. 
På förvaltaren ankommer också att utreda orsakerna till gäldenärens in

solvens, återvinningsmöjligheter och att undersöka om misstanke om 
eventuella gäldenärsbrott föreligger. Förvaltaren skall sköta kontakten 
med borgenärerna och gäldenären. Kommitten påpekar också att tillsyns
organet inte skall ha någon beslutanderätt rörande förvaltningens be

drivan,de. 

Kommitten medger att det trots vad som anförts om tillsynsorganets 
och förvaltarens uppgifter finns ett visst utrymme för principiella invänd

ningar mot kronofogdemyndigheten som tillsynsorgan. Kommitten anser 
dock att det inte föreligger några avgörande hinder mot en sådan lösning. 
Kommitten fäster här avseende vid att kronofogdemyndigheten har 
angetts som tänkbart tillsynsorgan i kommittens direktiv och vid att det av 

uttalanden vid riksdagsbehandlingen av prop. 1975/76:210 kan dras den 
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slutsatsen att riksdagen inte har ansett några principiella hinder föreligga 

mot att tillsynen läggs på kronofogdemyndigheten. l detta sammanhang 

erinrar kommitten ockst'I om att borgenär enligt kommitteförslaget har 

möjlighet att fä granskningsman utsedd i konkursen (se avsnitt 4.3.6). 

Kommitten finner inte att en ordning med kronofogdemyndighet som 

tillsynsorgan i konkurs behöver föranleda inskränkningar i myndighetens 

befogenheter att företräda staten som borgenär. Det synes dock lämpligt 

att tillsynsuppgifterna inte handläggs av samma tjänstemän som sköter 

indrivningsuppgifterna. inbegripet tillvaratagande av statens rätt i 

samband med konkurs. Kommitten förordar att det hos varje kronofogde

myndighet om möjligt inrättas en särskild enhet eller liknande för tillsyns

uppgifter. 

Sammanfattningsvis föreslår kommitten att kronofogdemyndighet skall 

vara tillsynsorgan i ordinär konkurs. Härvid skall kronofogdemyndigheten 

i den ort. där gäldenären har att svara i tvistemål som angår gäld i allmän

het. komma i fråga. 

En av kommittens ledamöter. advokaten Öhman, gör ett särskilt 

111ta/ande i frågan om tillsynen i ordinär konkurs. Öhman anser det vara 

mest ändamålsenligt att bibehålla rättens ombudsmannafunktion i dess 

nuvarande form. Det nuvarande systemet har enligt Öhman visat sig 

fungera tillfredsställande. Med en ordning med myndighet som tillsyns

organ finns. framhåller Öhman, risk för att en del av den smidighet och 

snabbhet som i många konkurser är av icke oväsentlig betydelse går 

förlorad. 

Öhman biträder emellertid den helhetslösning kommitten framlagt av 

två skäl. För det första har kommitten fått sig förelagd uppgiften att utreda 

andra alternativ i fråga om tillsynen och riksdagsbehandlingen av prop. 

1975/76:210 ger enligt Öhman uttryck för att det nuvarande systemet med 

rättens ombudsman anses lämpligen böra ersättas med en annan form av 

tillsyn. För det andra innebär kommittens förslag till omorganisation som 

ger förvaltaren en betydligt mer aktiv och stark roll än tidigare, att de 

negativa effekter, som ett avskaffande av rättens ombudsman kan 

förväntas medföra, i någon mån kompenseras. De principiella invänd

ningar som enligt kommittemajoritetens mening omöjliggjorde tanken på 

kronofogdemyndigheten som förvaltare i mindre konkurs står visserligen 

kvar, men gör sig enligt Öhmans uppfattning i mindre grad gällande när 

myndigheten fungerar som tillsynsmyndighet. Även om lösningen inte är 

idealisk - också därför att praktiska och affärsmässiga skäl talar för att 

uppdraget inte bör knytas till en myndighet - bedömer Öhman de andra 

alternativ som förutom det nuvarande institutet rättens ombudsman står 

till buds för utövande av kontrollfunktionen som ännu mindre lämpliga 

inte minst ur praktisk synvinkel. 

Avslutningsvis uttalar Öhman att han - även om han helst skulle se att 

kontrollfunktionen överlämnas till person, som oavsett yrke bedöms ha de 
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kvalifikationer vilka gör honom särskilt lämplig alt fullgöra uppgifterna -
finner det kontrollsystem som kommittens ledamöter enats om, räl! 
hanterat, böra kunna fungera tillfredsställande. 

4.3.4 Vissa spörsmål l'id en ordning med kronofogdemyndighet som 

ti/lsynsorgan 

Kommitten tar upp olika följdfrägor i anledning av förslaget att krono

fogdemyndighet skall vara tillsynsmyndighet i konkurs. 
En sädan fräga gäller skadestånd.wnsl'llr vid fel eller försummelse vid 

utövande av tillsyn över konkursförvaltning. Kommitten konstaterar att 
staten enligt gällande rätt ansvarar för skada som uppkommer genom fel 
eller försummelse av konkursdomaren eller rättens ombudsman. Detta 
följer av 3 kap. 2 § skadeständslagen ( 1972:207). Samma ansvar kommer 
enligt kommitten all föreligga vid kronofogdemyndighetens tillsyn. Det 
allmännas ansvar för brister i tillsynen över konkursförvaltning får enligt 

kommitten även i fortsättningen följa de principer som i allmänhet gäller 
beträffande statens ansvar vid kontrollverksamhet. Särskild betydelse i 
detta sammanhang har den s.k. standardregeln i 3 kap. 3 § skadeständs
lagen. Kommitten finner med ledning av förarbetena till regeln att den 
generellt sett leder till att det allmännas ansvar för kontrollverksamhet är 
mer begränsat än för myndighetsutövning av annat slag. Kommitten anser 
dock i linje med den praxis som enligt kommitten hade utvecklats före 
skadeståndslagens tillkomst att tämligen stränga krav på effektivitet bör 
ställas på kontrollen över konkursförvaltning. 

En särskild fråga är i vad mån skadeståndsansvar för det allmänna kan 
uppkomma när förvaltaren vidtagit felaktig förvaltningsåtgärd men detta 
skett i överensstämmelse med råd han erhållit vid samråd med krono
fogdemyndigheten i dess egenskap av tillsynsmyndighet. Enligt kom
mittens mening kan det inte uteslutas att skadeståndsansvar för det 
allmänna kan uppstå - eventuellt i förening med skadeståndsansvar för 
förvaltaren - i detta fall. Omständigheterna i det särskilda fallet får vara 
avgörande. 

Kommitten erinrar om att kronofogdemyndigheternas tjänstemän vid 

åsidosättande av de regler som gäller för tillsyn under vissa förutsätt
ningar kan ådra sig ansvar för brott enligt 20 kap. I § brottsbalken. Dessa 
tjänstemän är också underkastade disciplinansvar enligt lagen (1976:600) 

om offentlig anställning. 
Förslaget att göra kronofogdemyndighet till tillsynsorgan aktualiserar 

också frågan om fullföljd mot myndighetens beslut i tillsynsfrågor, liksom 
frågan om myndigheten bör ha rätt att överklaga eller på annat sätt angripa 

avgöranden av andra organ under konkursföifarandet. I den första frågan 
hänvisar kommitten i huvudsak till de effektivitetsskäl som i prop .. 
1975/76:210 åberopades för att inte tillåta överklagande av krono-
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fogdemyndighets beslut i samband med förvaltning av mindre konkurs. 

Samma hänsyn talar enligt kommitten för att tillsynsmyndighetens beslut i 
samband med tillsynen inte skall få överklagas. 

Kommitten finner vidare att tillsynsmyndighetens rätt att själv fullfölja 
talan mot beslut av konkursdomaren eller rätten bör begränsas till undan

tagsfall. De frågor där fullföljdsrätt bör finnas gäller främst utseende av 

förvaltare och förvaltararvoden. 

Tillsynsmyndigheten bör ej ha rätt att klandra utdelningsförslag. Frågan 

om klander är enligt kommitten mer tveksam beträffande slutredovis

ningen. Med hänsyn särskilt till intresset att få omkostnaderna för förvalt

ningen prövade anser kommitten det vara motiverat att ge tillsynsmyndig

heten behörighet att klandra slutredovisning i ordinär konkurs. 
I fråga om behovet av sekretess i samband med tillsynsmyndighetens 

verksamhet konstaterar kommitten först att f.n. gäller att handlingar som 
stannar hos rättens ombudsman, t. ex. kvartalsräkningar. inte anses som 
allmänna handlingar. Enligt föreskrift i KL är dock borgenär och gälde

nären tillförsäkrade rätt att ta del av redovisningshandlingar som getts in 

till rättens ombudsman. Handlingar som ges in till konkursdomaren är 
allmänna. 

I det nya systemet kommer även de handlingar som ges in till tillsyns

myndigheten att vara allmänna. Var och en som vill ta del av sådan 
handling har således grundlagsenlig rätt till detta såvida inte inskränk

ningar i denna rätt är särskilt föreskrivna. Frågan om sådana inskränk
ningar är motiverade är enligt kommitten av praktisk betydelse särskilt 

med tanke på att samrådet mellan förvaltare och tillsynsmyndigheten kan 
leda till att olika affårshandlingar ges in till myndigheten. 

Kommitten erinrar om att frågan om offentlighetsprincipens tillämpning 
i konkursärenden berördes i prop. 1975/76:210. Det gällde då handlingar 
som hade samband med kronofogdemyndighets förvaltning i mindre kon
kurs. I propositionen fastslogs som en grundprincip att sådana handlingar 
måste vara offentliga. Enligt propositionen kunde dock vissa uppgifter 
vara sådana att de inte borde komma till utomståendes kännedom. I 
propositionen lades inte fram något förslag till reglering av sekretess
frågan. 

Kommitten anser att frågan om offentlighet och sekretess hos krono

fogdemyndigheten som tillsynsmyndighet bör lösas i samband med ett 
allmänt ställningstagande till sekretessfrågorna. Kommitten lägger därför 

inte fram något förslag på denna punkt men anmärker att skälen för 
sekretess synes vara starkare beträffande handlingar i ärende angående 

tillsyn över konkursförvaltning än beträffande handlingar om utmätning. 

Handlingar rörande försäljning av ett konkursföretag och liknande trans

aktioner kan således enligt kommitten vara känsliga från konkurrens

synpunkt. 
En annan fråga som kommitten tar upp är huruvida förvaltnings/agen 



Prop. 1978/79:105 122 

(/'il I: 290) är tillämplig på kronofogdemyndighetens tillsynsverksamhet. 

Kommitten diskuterar frågan med utgångspunkt från 2 § tredje punkten 

förvaltningslagen enligt vilken lagen inte gäller ärende hos överexekutor 

eller utmätningsman. om ärendet avser myndighetens exekutiva verksam

het. Kommitten finner att tillsynsverksamheten knappast kan hänföras till 
exekutiv verksamhet. Det ligger därför enligt kommitten nära till hands att 

anse förvaltningslagen principiellt tillämplig pä tillsynen. Dock torde de 

särskilda förfarandereglerna i KL i allt väsentligt träda i stället för mot

svarande bestämmelser i förvaltningslagen, varför några praktiska 
problem inte behöver befaras. Skall förvaltningslagen inte vara tillämplig 
på tillsynsverksamheten kräver detta enligt kommitten en föreskrift. 

Vad gäller frågan om vilkajii1· som bör gälla för tjänstemän vid krono

fogdemyndighet såvitt angår deras befattning med tillsynen anser kom
mitten att frågan kan lösas efter samma linjer som föreslogs i prop. 

1975/76:2 IO i fråga om myndighetens uppgifter som förvaltare i mindre 

konkurs. Detta innebär att samma jäv skall gälla som i fråga om domare. 

Jäv skall dock inte anses föreligga därför att tjänsteman på tjänstens 
vägnar förut vidtagit exekutiv åtgärd eller tagit befattning med indrivning 

hos konkursgäldenären eller därför att gärning har förövats mot honom i 
eller för hans tjänst. 

En ytterligare fråga som kommitten tar upp gäller vilket organ som i det 

nya systemet bör pröva frtlKor om konkursboets rätt att få del i gälde

niirens arbetsinkomst och om dennes beneficium m.m. (27, 97 och 98 §§ 

KL). Tvist i dessa frågor prövas f.n. av rätten på ansökan av förvaltaren, 

borgenär. gäldenären eller underhållsberättigad. Frågorna har enligt 
kommitten direkta motsvarigheter vid utmätning och införsel. Prövningen 

är därvid förlagd till kronofogdemyndigheten. Enligt kommitten är frägor 
om gäldenär"ens beneficium m.m. ganska främmande för domstolarna och 
deras dömande verksamhet. Det synes därför kommitten naturligt att när 
kronofogdemyndigheten görs till tillsynsorgan i konkurs utnyttja dess sak

kunskap på området även vid konkurs. En annan fördel med en sådan 
lösning är enligt kommitten att förutsättningar kan skapas för en enhetlig 

bedömning av existensminimum över hela det exekutiva fältet. 

Detta förslag aktualiserar, anser kornmitten, en omprövning av för

farandet i övrigt. Förutsättningen för att kronofogdemyndigheten skall 

kopplas in bör inte vara att tvist uppkommit. Systemet bör i stället 

utformas så att konkursboet inte kan få del i gäldenärens arbetsinkomster 

(27 § KL) utan beslut av kronofogdemyndigheten. Motsvarande bör gälla 

beträffande gäldenärens rätt till beneficium eller underhäll (97 och 98 §§). 

Beslut bör få meddelas på begäran av förvaltaren men ej borgenär i det 

förra fallet och av gäldenären eller underhållsberättigad i det senare fallet. 

Kommitten anser att tillsynsmyndighetens beslut i här avsedda frågor 

liksom f.n. rättens beslut bör kunna överklagas. Besvären bör enligt 
kommitten föras i exekutiv ordning. Den vars rätt berörs av beslutet skall 
ha besvärsrätt. 
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4.3.5 Or,;:anisativn.1:fråwJr m.m. 

Kronofogdemyndigheterna bör enligt kommitten på grund av effek
tivitctsskäl vara organiserade så att tillsynsuppgiften får ankomma på en 

enda enhet eller grupp av tjänstemän. I myndigheterna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö bör det vara möjligt att inrätta särskilda tillsyns
enheter. Kommitten tror inte att detta är möjligt beträffande övriga 

myndigheter. I möjligaste mån bör dock ordnas så att tillsynsuppgiften 
fullgörs av en och samma grupp av tjänstemän och att dessa inte samtidigt 

har hand om borgenärsfunktionerna. Kommitten understryker att tillsyns

uppgifter bör ankomma på juridiskt utbildade tjänstemän. Detta innebär 

att kronofogdepersonalen i princip bör handlägga dessa uppgifter. 
Organisationen vid riksskatteverket påverkas enligt kommitten i viss 

mån av den föreslagna ordningen med kronofogdemyndighet som tillsyns

myndighet. Detta sammanhänger med att riksskatteverket skall i egenskap 

av centralorgan för administrationen av exekutionsväsendet bistå krono

fogdemyndigheterna även i deras uppgift som tillsynsorgan. På verket 

ankommer att utfärda föreskrifter och anvisningar och fastställa formulär 

samt svara för utbildning av tjänstemän vid kronofogdemyndigheterna. En 
viktig uppgift för verket blir också att svara för informationen till krono

fogdemyndigheterna. Det bör enligt kommitten vara ganska enkelt att 
inom verket bygga ut verksamheten så att den omfattar även konkurs. 

Kommitten räknar med att de nya tillsynsuppgifterna kommer att kräva 
förstärkningar av kronofogdemyndigheternas resurser. Kommitten har 

inte ansett det ändamålsenligt eller nödvändigt att lägga fram några egna 
beräkningar rörande personalbehovet. 

Även hos riksskatteverket föranleder förslaget enligt kommittens 

bedömning visst behov av personella förstärkningar. Sålunda behövs 
personal för verkets service-, informations- och utbildningsverksamhet 

med anledning av att tillsynen anförtros kronofogdemyndigheten. Inte 
heller på denna punkt lägger kommitten fram några beräkningar. 

Kostnaderna för tillsynen över konkursförvaltningen skall enligt kom
mittens förslag tas ut ur konkursbona såsom konkurskostnader. Tillsyns
kostnaderna bör inte prövas av konkursdomaren eller rätten. Dessa skall i 
stället fastställas i annan ordning. Anmälan om tillsynskostnaderna skall 

alltid ske hos konkursdomaren och, i vissa fall, hos förvaltaren. 
Enligt kommitten bör regeringen meddela bestämmelser om hur ersätt

ningen till staten för kostnaderna hos tillsynsmyndigheten skall be
stämmas. Kommitten utgår från att kostnaderna skall bestämmas efter 

vissa schabloner. Kommitten förutsätter att ersättningsfrågorna blir 
föremål för prövning i anslutning till att det nya systemet sätts i kraft. 
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4 .3 .6 Granslrningsmiin 

Granskningsmän utses mycket sällan i praktiken. Kommitlen erinrar 

om att nuvarande bestämmelser om granskningsmän syftar till att ge 

borgenärsminoritet, som blivit besegrad i förvaltarvalet, möjlighet att bli 

företrädd av granskningsman. Om konkursdomaren som kommitten i 

överensstämmelse med förslaget i prop. 1975/76:2 IO föreslår övertar 

borgenärernas uppgift att tillsätta slutlig förvaltare. ändras enligt kom

mitten i viss mån grunden för granskningsmännens funktion. 

Kommitten anser att det mot bakgrunden av kommittens förslag om 

samråd och information, om inrättande av en tillsynsmyndighet och om 

allmänt ombud kan ifrågasättas om behov av granskningsmän finns i 

fortsättningen. Kommitten pekar dock på att borgenärerna, som enligt 

kommitteförslaget inte skall ha kvar någon samfälld beslutanderätt, kan 

vilja ha möjlighet till den insyn i och ytterligare kontroll som kan åstad

kommas genom granskningsmän. Ett alternativ till att behålla gransk

ningsmän vore enligt kommitten att den enskilde borgenären ges rätt att 

själv i obegränsad omfattning få tillgång till alla handlingar rörande boet. 

En sådan utvidgning av borgenärs befogenheter leder dock enligt kom

mitten för långt. Kommitten stannar därför vid att föreslå att gransk

ningsmän fortfarande skall kunna utses. 

Systemet med granskningsmän måste utformas så att det inte i onödan 

tynger förfarandet. Det bör enligt kommitten stå varje borgenär fritt att 

hos konkursdomaren begära att granskningsman utses att med samma 

befogenheter som f.n. tillkommer granskningsman övervaka förvaltningen 

på borgenärens vägnar. Borgenären har en obetingad rätt att få gransk

ningsman utsedd och konkursdomarens prövning skall inskränka sig till 

om den av borgenären föreslagna personen är lämplig. 

Granskningsman skall enligt kommittens mening kunna tillsättas när 

som helst under konkursen, sä\unda inte endast - som nu - i samband 

med tillsättande av slutlig förvaltare. Kommitten anser att konkurskostna

derna skulle kunna bli oskäligt höga om granskningsmannen skulle ges rätt 

till ersättning ur boet. I stället bör föreskrivas att granskningsmannen har 

rätt till arvode och annan ersättning av den borgenär som ansökt om hans 

tillsättande. 

4.4 Arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen vid konkurs 

4.4.J Bakgrund 

Kommitten konstaterar att en rad olika samhällsintressen kan göra sig 

gä\\ande i en företagskonkurs. Det viktigaste samhällsintresset när ett 

företag med många anställda gått i konkurs är att bereda arbetstagarna 

fortsatt sysselsättning. Detta intresse är främst av social natur. Kom-
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millen anser dock all det inrymmer en ekonomisk sida med tanke på de 
kostnader som kan uppkomma för det allmänna vid företagsnedläggelse. 

Kommillen lämmir en ingående redogörelse för de olika arbets
marknadspolitiska medel som kan utnylljas vid en aktualiserad ned

liiggning. Kommiltcn ger också en översikt över förekommande regional

politiska stödåtgärder och olika former av kreditstöd. 
När det gäller uppföljning och bevakning av statliga fordringar hos stöd

företag framhåller kommitten att principerna för ställande av säkerhet vid 

statlig stödverksamhet inte sällan medför ett långtgående risktagande från 

statens sida. Även om någon drastisk ökning av antalet misslyckanden 

inte har sket\ har dock enligt kommitten statens förluster ökat på senare tid 

i absoluta tal i takt med den kraftiga utbyggnaden av framför allt det 

regionalpolitiska stödet. 
Kommitten omtalar att en försöksverksamhet med syfte att förbättra 

uppföljningen och bevakningen av statens intressen hos stödföretagen 
pågår sedan år 1973. Försöksverksamheten bedrivs centralt av en expert

grupp inom regeringskansliet - expertgruppen för samordnings- och 
uppföljningsärenden (EFSUJ. Expertgruppen har till uppgift att centralt 

samordna uppföljningen och bevakningen hos stödföretagen samt att 

arbeta fram förslag i enskilda ärenden. Ansvaret för den regionala uppfölj

nings- och bevaknings verksamheten ligger hos länsstyrelserna biträdda av 

företagarföreningarna. 

Kommillen redogör för direktiven för företagsobeståndskommitten (Fi 

1976:03). Denna kommitte (FOK) har till uppgift att utreda ett permanent 

system för att samordna uppföljning och bevakning av de statliga intres

sena vid företags obestånd. FOK skall härvid pröva om EFSU:s uppgifter 
kan samordnas med bevakningen av skatte- och avgiftsfordringar. Enligt 

sina direktiv bör FOK också överväga om och i vad mån man vid samord
ningen på ell aktivt sätt kan verka för att arbetsmarknads- och regional
politiska intressen tillvaratas. 

Kommitten erinrar om att det på senare tid från olika håll hävdats att 
staten bör få större inflytande över och insyn i själva förvaltningen i 

· företagskonkurser. Bl.a. har saken tagits upp vid flera tillfällen i riksdagen. 

4.4.2 Kommittens förslag 

Enligt kommitten är det från samhällssynpunkt av stor betydelse att 

stödåtgärder och liknande ingripanden från det allmänna kan ske redan 

innan ett företag har gått i konkurs. När konkursen är ett faktum, är det 

ofta svårt att rädda företaget. Kommitten anser därför det vara viktigt att 
samhällets organ genom en effektiv uppföljning kan få kännedom om att 

företag har kommit i svårigheter. Kommitten begränsar emellertid sina 

överväganden till frågan hur de samhälleliga intressena kan göras gällande 
i konkurssituationen. I första hand beaktas härvid de samhällsintressen 
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som inte direkt är beroende av att det allmänna har fordringar att bevaka i 
konkursen. 

Kommitten framhåller att det kan finnas möjligheter att fortsätta 
verksamheten genom någon form av rekonstmktion även när det går så 

långt som till konkurs. Företaget kan ha tillfälliga svårigheter men kan 

hedömas ha livskraft på längre sikt. Från samhällets synpunkt är fortsatt 

drift den bästa lösningen. En rekonstruktion kan dock förutsätta att det 

allmänna - i första hand staten - vidtar särskilda åtgärder, t.ex. någon 
form av stödåtgärder. Under den tid som behövs för att undersökarekon

struktionsmöjligheterna kan också tillfälliga arbetsmarknadspolitiska 
insatser behövas. Enligt kommittens uppfattning torde en rekonstruktion i 

allmänhet även från borgenärssynpunkt vara att föredra framför en ren 
avveckling. 

När en avveckling är oundviklig, är det enligt kommitten angeläget att 

nedläggningen sker i sådan takt att samordning med arbetsmarknads

politiska och andra sociala åtgärder hinner äga rum. Även i detta fall kan 

driften behöva hållas i gång, eventuellt med statligt stöd. Arbets

marknadsmyndigheterna kan ställas inför svårigheter i synnerhet när 

många arbetstagare berörs eller när företaget är det enda eller domine

rande på sin ort. Ett fördröjande av en företagsnedläggning med hänsyn till 

sociala skäl kan dock gå ut över borgenärernas intresse av att ytterligare 

värdeförstöring undviks. 

Kommitten menar att de arbetsmarknads- och regionalpolitiska intres

sena i de flesta fall torde tillvaratas av de myndigheter som i före
kommande fall bevakar samhällets borgenärsintressen. Man kan också 
räkna med att konkursförvaltaren och tillsynsmyndigheten bevakar 
samhällsintressena och fortlöpande samråder med de organ som företräder 
dessa intressen. Trots detta torde det enligt kommittens mening i en del 
konkurser vara värdefullt om de arbetsmarknads- och regionalpolitiska 

intressena kan få en särskild företrädare i konkursförfarandet. Kommitten 

anser därför att en särskild funktionär med uppgift att i konkurser tillvarata 
nämnda intressen vid behov skall kunna tillsättas. 

Det nya organet bör enligt kommitten lämpligen benämnas allmänt 

ombud. Det är enligt kommitten inte omöjligt att allmänt ombud kan 

behövas i konkurser även med ett fåtal arbetstagare berörda. Att 

inskränka möjligheterna att utse allmänt ombud till företag med ett visst 
minimiantal anställda bör därför inte komma i fråga. Enligt kommitten kan 

man dock räkna med att allmänt ombud kommer att behöva tillsättas i ett 

mycket begränsat antal konkurser. 
Det allmänna ombudet skall med hänsyn till syftet med sin verksamhet 

inte ha till uppgift att tillvarata det allmännas borgenärsintressen. Att 

staten har stora fordringar i konkursen är således enli~t kommitten inte i 
och för sig skäl att utse allmänt ombud. 

Uppgiften att utse allmänt ombud bör anförtros åt ett organ vid sidan av 
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det egentliga konkursförfarandet. Kommitten tänker sig här en statlig 

myndighet med särskilda förutsättningar att pröva hchovet av allmänt 

ombud och all finna lämplig person. Allmänt omhud bör kunna utses när 

som helst under konkursen men bör i regel tillsättas snarast möjligt efter 

konkursbeslutet. 

Ombudet skall inte företräda konkursboet eller eljest ha förvaltarupp

gifter. Han bör dock utrustas med befogenheter av skilda slag. Kommitten 

anser att ombudet bör ges samma rättigheter som en granskningsman att 

skaffa sig insyn i förvaltningen. Ombudets ställning skiljer sig från gransk

ningsmannens därigenom att förvaltaren skall vara skyldig all samråda 

med ombudet. Initiativ till samrådet kan enligt kommitten också tas av 

ombudet. 
Vid behov bör ombudet vid sina överläggningar med förvaltaren lägga 

fram förslag till alternativa lösningar. Förvaltaren får bedöma förslagen 

och fatta beslut. Som den viktigaste uppgiften för ombudet betecknas 

uppgiften all ge förvaltaren underlag för dennes ställningstaganden. Han 

bör upplysa förvaltaren om vilka problem som är aktuella i fråga om 

arbetsmarknadsläget. Han kan också behöva informera förvaltaren om 

vilka möjligheter till statliga hjälpinsatser som står till buds och vid behov 

förmedla dessa insatser. 

Kommitten understryker att det grundläggande syftet med en konkurs 

är all bereda en insolvent gäldenärs samtliga borgenärer möjlighet all få 
betalt ur hans egendom (jfr 53 § KL). Även det allmänna ombudet måste 

ha detta konkursens 8yfte för ögonen. Det måste enligt kommitten vid 

behov genom tillskott av statliga medel tillses att borgenärerna inte får sin 

utdelning nedsatt till följd av att arbetsmarknads- eller regionalpolitiska 

intressen tillgodoses. Enligt kommittens bedömning är kostnaderna för 

sådant tillskott av underordnad betydelse i jämförelse med de besparingar 
staten kan göra genom all andra insatser inte behövs. 

Det allmänna ombudet bör inte omfattas av det kontrollsystem som 

gäller för förvaltaren utan stå under tillsyn av den myndighet som har 

tillsatt honom. Kostnaderna för det allmänna ombudets verksamhet bör 

inte belasta konkursboet utan betalas av staten. 

4.5 Tvistiga fordringar i ordinär konkurs 

4.5.J Allmänna synpunkter 

Kommittens förslag i fråga om förvaltning och tillsyn i ordinär konkurs 

föranleder följdändringar i reglerna i 5 kap. KL. Dessa ändringar tar 

främst sikte på förlikningsverksamheten. Kommitten framhåller all denna 

verksamhet har en betydelsefull funktion i konkursförfarandet. 

Kommitten har gjort en särskild undersökning av bevaknings- och 

anmärkningsförfarandet i de ordinära konkurser som år 1974 avslutades 
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vid Stockholms. Göteborgs och Malmö tingsrätter. Enligt denna under

sökning förekom vid dessa tre tingsrätter 7.158 bevakningar. Av dessa 
blev 15.9'7r föremål för anmärkning. De bevakningar som återkallades 

efter anmärkning eller beträffande vilka anmärkning godkändes utgjorde 

6.9 o/,. Andelen bevakningar beträffande vilka gjorda anmärkningar åter

kallades var 3 .4 %. Resterande bevakningar handlades som tvistig fordran 
vid förlikningssammanträde. 3.3 % förliktes vid sammanträdet medan 

2.3 '7r hänsköts till rättens prövning. Om man utgår från de gjorda anmärk

ningarna, gäller att 7,3% av dessa förföll på grund av att bevakningen 

återkallats. 21.2% återkallades, 35.9% godkändes, 20,8% förliktes och 

14.8 % hänsköts till rätten. Kommitten påpekar att de fall då anmärkning 

godkänts eller då bevakning och anmärkning återkallats i verkligheten ofta 
torde vara ett resultat av förlikningsverksamheten. 

Kommitten understryker det angelägna i att tvistefrågorna i en konkurs 

kan lösas genom uppgörelse. Man bör enligt kommitten sträva efter att öka 
förutsättningarna för förlikning, i första hand genom att underlätta för för

valtaren att klarlägga fordringsbilden och att träffa uppgörelse med 

berörda borgenärer. Detta gäller så mycket mera som någon rättens 
ombudsman inte skall finnas kvar enligt kommittens förslag. 

4.5.2 Liin1-:re anmiirknin1-:stid och ökade hefogenheter för fön·altaren 

Anmärkningstiden, dvs. den tid inom vilken förvaltaren och annan 

anmärkningsberättigad skall framställa anmärkning mot bevakade ford

ringar bestäms av konkursdomaren. Tiden skall f.n. fastställas till minst 
två och högst fyra veckor från bevakningstidens utgång. Om det är ound

gängligen nödvändigt. får längre anmärkningstid fastställas. Kommitten 
anser att det i omfattande eller invecklade konkurser ibland kan vara en 
fördel om anmärkningstiden är längre än fyra veckor. Om förvaltaren 

hinner utreda fordringsförhållandena mera grundligt, kan kanske en del 
anmärkningar undvikas. Tänkbart är också att borgenär efter kontakter 
med förvaltaren vill ta tillbaka sin bevakning eller inskränka denna. En 

något längre anmärkningstid kan därför enligt kommitten vara gynnsam 
från förlikningssynpunkt. En noggrannare utredning är värdefull även om 

någon förlikning inte kommer till stånd. 

Kommitten föreslår en viss uppmjukning av bestämmelserna på så sätt 

att en längre anmärkningstid än fyra veckor får fastställas när det är erfor
derligt med hänsyn till förhållandena i konkursen. Möjligheterna till för

längning bör dock utnyttjas endast i de fall det verkligen föranleds av 

omständigheterna. 

Enligt KL gäller alt, om alla närvarande vid förlikningssammanträde 

medger att anmärkning får förfalla eller att den inskränks, detta binder den 

som är frånvarande. Förlikning efter förliknjngssammanträdet kräver 

däremot samtycke av alla vilkas rätt är beroende av förlikningen. 
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Kommitten erinrar här om reglerna om förlikning i ackordslagen. Enligt 
dessa får de närvarande vid förlikningssammanträde med bindande verkan 
mot dem som uteblivit uppdra åt gode mannen att sluta förlikning med 
borgenär vars rösträtt är tvistig. Motsvarande ordning gäller också beträf
fande ackord i konkurs. 

Kommitten anser att konkursförvaltare bör ges ökade möjligheter att 
sluta förlikning på borgenärernas vägnar och att man bör kunna tillämpa 
samma ordning som vid ackord. Det föreslås alltså att uppdrag att sluta 
förlikning med borgenär mot vars bevakning anmärkning gjorts skall 
kunna lämnas förvaltaren vid förlikningssammanträdet och att ett sådant 
uppdrag på samma sätt som ett beslut att medgiva att anmärkning förfaller 
eller inskränks skall gälla även för den som har uteblivit från sammanträ

det. 

4.5.3 För/ikninvorRan 

F. n. ankommer det på rättens ombudsman att såsom ordförande vid 
förlikningssammanträdet söka utreda förekommande tvistefrågor och 
åstadkomma förlikning. När det gäller frågan om vilket organ som skall 
ersätta rättens ombudsman som ordförande vid förlikningssammanträdet 
anser kommitten att förvaltaren, framför allt med hänsyn till att han i regel 
som anmärkande är part i saken, inte kan komma i fråga. Vad gäller 
tillsynsmyndigheten ligger det inte i linje med myndighetens uppgifter i för
farandet i övrigt all utöva förlikningsverksamhet. Det enda alternativ som 
återstår är därmed att anförtro förlikningsuppgiflen vid sammanträdet åt 
konkursdomaren. 

Kommitten anser att det principiellt sett inte är någon nyhet att förlägga 
förlikningsuppgifter till domstol. I 42 kap. 17 § rättegångsbalken föreskrivs 
sålunda beträffande tvistemål att rätten, om det befinns ändamålsenligt, 
under förberedelsen bör söka förlika parterna i fråga varom förlikning är 
tillåten. Kommitten betonar särskilt att rättens förlikningsverksamhet 
tillmätts stor betydelse i tvistemål som enligt lagen ( 1974:8) om rätte
gången i tvistemål om mindre värden handläggs i enklare ordning än 
tvistemål i allmänhet. Det förenklade förfarandet i dessa mål skall inriktas 
på förlikning i högre grad än de vanliga tvistemålen. I praktiken torde 
förlikningsinstitutet spela en framträdande roll i de mindre tvistemålen. 
Kommitten nämner också att vissa förlikningsuppgifter har lagts på 
konkursdomaren vid offentlig ackordsförhandling. 

Kommitten erinrar om att möjligheten att låta konkursdomaren leda 
förlikningssammanträdet diskuterades under förarbetena till KL. Som ett 
av de viktigaste skälen mot en sådan ordning angavs risken för att den 
opartiska ställning som konkursdomaren borde inta vid prövning av 
tvistiga fordringar skulle kunna sättas i fråga. Saken kom upp till förnyad 
diskussion i ett lagstiftningsärende år 1957. Även vid detta tillfälle 

9 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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avvisades tanken på. att lägga förlikningsuppgiften hos konkursdomaren. 

81.a. anfördes att rättens ombudsman - genom att han aldrig kom i den 
ställningen att han i rätten skulle bedöma den föreliggande tvistefrägan -
hade andra möjligheter än konkursdomaren att åstadkomma förlikning och 
därigenom minska rättens arbete och påskynda konkursutredningen. 

Kommitten på.pekar att de tidigare framförda farhågorna grundades pä 
att konkursdomaren, om förlikningsförsöket misslyckades, sedermera 
deltar i rättens handläggning av de tvistiga fordringarna. Kommitten anser 
dock för sin del en sådan ordning vara ofrånkomlig med tanke pä de 

praktiska fördelarna. Kommitten anser inte att konkursdomarens möjlig
heter att åstadkomma förlikning nämnvärt minskas genom att han kan 
komma att delta i en eventuell handläggning i rätten. För ett system med 
konkursdomare som förlikningsorgan kan bl.a. åberopas den utveckling 

som har ägt rum i fråga om tvistemälsprocessen och ackordsförfarandet. 
Kommitten anser också att den mer officiella prägel som förliknings
verksamheten får, när den sker inför konkursdomaren. i åtskilliga fall kan 
inverka fördelaktigt på förlikningsmöjligheterna. 

Konkursdomarens förlikningsverksamhet bör sträcka sig längre än vad 
som följer av allmänna regler i rättegångsbalken om rättens medverkan till 
förlikning. I stort sett bör samma principer få råda som i tvistemål om 

mindre värden. Enligt förarbetena till denna lag är domaren oförhindrad 
att lägga fram konkreta förlikningsförslag. För den mera vittgående förlik

ningsverksamheten talar bl.a. enligt kommitten att prövningsförfarandet i 
konkurser är tämligen summariskt och att den dom som förfarandet 

utmynnar i saknar rättskraft utanför konkursen. 
Kommitten framhåller att förlikningsverksamheten kräver omdöme, 

kunskaper och erfarenhet och betonar vikten av att konkursdomaren har 
tillräckliga kvalifikationer för sin uppgift. 

4.5.4 Rättens handläggning a1· hänskjutna fl•ister, m. m. 

Kommitten anser att nuvarande ordning enligt vilken rättens prövning 
av tvistiga fordringar i regel skall ske inom fjorton dagar från förlik
ningssammanträdet av flera skäl inte är ändamålsenlig. När förliknings

sammanträdet avslutas, kan det enligt kommitten ofta stå klart att kvar
varande tvistefrågor eller en del av dem är tämligen enkla och inte kräver 

ytterligare utredning. Läget kan också vara det att förutsättningar för för
likning saknas. Det är enligt kommitten inte praktiskt att vänta med rättens 

handläggning i sådana fall. För att göra förfarandet snabbare och bespara 
berörda rättsägare onödigt besvär föreslår kommitten att rättens samman

träde för handläggning av tvistiga fordringar, när det är möjligt, skall hållas 
i omedelbar anslutning till förlikningssammanträdet. Möjlighet skall dock 
finnas att behandla tvistefrågorna eller en del av dem vid ett särskilt 
sammanträde senare. 
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Fjortondagarsfristen kan enligt kommitten i vissa lägen vara för kort 

med tanke på de utvidgade befogenheter att träffa förlikning som skall 

anförtros förvaltaren. Kommitten föreslår att rältens prövning, när sådan 

aktualiseras, normalt skall ske inom fyra veckor från förlikningssamman

trädet. Avsikten är inte att åstadkomma en allmän senareläggning av 

rättens sammanträden, i den mån särskilda sådana behöver hållas. Möjlig

heten att dröja med rällens handläggning skall alltså utnyttjas endast när 

förvaltaren behöver extra tid för att få till stånd förlikning i kvarstående 

tvistefrågor. Enligt kommillen kan det å andra sidan i speciella fall -

främst i större konkurser med stort antal tvistefrågor - finnas skäl alt 

förlägga prövningen till en senare tidpunkt än fyra veckor efter förlik

ningssammanträdet. Enligt kommiltens förslag skall möjlighet därtill 

finnas. om särskilda skäl föreligger. 

Av förslaget all rällens prövning skall kunna ske i omedelbar anslutning 

till förlikningssammanlrädel följer att konkursdomaren inte som nu kan 

bestämma tid för rältens sammanträde redan vid bevakningstidens utgång 

eller ännu tidigare ( 103 § ). Konkursdomarens avgörande i frågan bör enligt 

kommitten träffas vid förlikningssammanträdets slut. 

Muntlig förberedelse måste f.n. alltid äga rum i mål om tvistiga ford

ringar liksom i mål om klander mol utdelningsförslag. Förslaget att rättens 

handläggning av mål om tvistiga fordringar skall kunna äga rum i omedel

bart samband med förlikningssammanträdet aktualiserar frågan om för

beredelse alltid är nödvändig. 

Nuvarande regel om förberedelse infördes genom lagändring år 1957. 

Vid delta tillfälle diskuterades enligt kommitten möjligheten all införa 

fakultativ förberedelse i mål om tvistiga fordringar. Tanken förkastades 

dock med hänsyn till att konkursdomaren senast vid bevakningstidens 

utgång. dvs. innan behovet av förberedelse kunde bedömas, skulle fast

ställa dagen för målets handläggning. Man valde därför obligatorisk förbe

redelse. Samtidigt infördes möjlighet till huvudförhandling i omedelbart 

sammanhang med förberedelse. 

Kommilten anser all något behov av muntlig förberedelse inte föreligger 

i de fall tvistefrågor i enlighet med kommitteförslagel handläggs omedel

bart efter förlikningssammanträdel. Huvudförhandling kan då hållas 

di rekl. Även när rättens sammanträde äger rum senare kan förberedelse 

ibland vara obehövlig. Detta gäller även mål om klander mot utdelnings

förslag. Kommitten förordar därför all muntlig förberedelse skall hållas i 

här avsedda mål endast om del behövs. Muntlig förberedelse skall alltså 

vara fakultativ. Det tidigare åberopade hindret mol fakultativ förberedelse 

föreligger enligt kommitten ej i och med all tidpunkten för rättens hand

läggning enligt kommitteförslagel skall bestämmas först vid förliknings

sammanträdets slut. 

Förslaget om fakultativ förberedelse medför all reglerna om rättens 

sammansättning i konkursmål måste ses över. I den mån mål om tvistiga 
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fordringar och om utdelningsklander med stöd av kommitteförslaget 

företas till huvudförhandling utan förberedelse, följer av rättegångsbalkens 

regler att rätten i sådant fall skall bestå av tre ledamöter (I kap. 3 § och 42 

kap. 20 § andra stycket RB). Detta skulle dock enligt kommitten stå i strid 

med syftet att skapa ett snabbare och smidigare konkursförfarande. 
Kommitten erinrar om att övriga konkursmål alltid skall avgöras vid 

huvudförhandling utan föregående förberedelse men att rätten i två fall - i 

mål om försättande i konkurs och arvodesmål - till följd av särskild före
skrift (211 § första stycket tredje meningen KL) är domför med en lagfaren 

domare. 

Kommitten förordar att rätten skall vara domför med en domare i mål 

om tvistiga fordringar och utdelningsklander. En sådan ordning kan enligt 

kommittens mening utsträckas till de övriga konkursmål som fortfarande 

måste handläggas med tre domare, nämligen mål om fakultativ edgång (93 

§ KL) och ackord (164 § KL). Kommitten föreslår alltså att rätten är 

domför med en lagfaren domare vid huvudförhandling i samtliga konkurs

mål. 

4.6 Avskaffande av borgenärssammanträden 

Borgenärernas beslutande- eller yttranderätt utövas enligt KL vid 

borgenärssammanträden. Om dessa finns i 8 kap. KL allmänna regler. 

Kommitteförslaget innebär att borgenärskollektivet inte längre skall ha 

någon beslutanderätt i förvaltningsfrågor. Det behövs därför inga borge

närssammanträden i nuvarande mening för behandling av sådana frågor. 
Detta medför enligt kommitten att huvuddelen av bestämmelserna i 8 kap. 

kan utmönstras. 
I det föreslagna systemet kommer borgenärerna samfällt att ha formlig 

beslutanderätt endast i de frågor som kommer upp vid förlikningssamman

trädet och om antagande av ackordsförslag. Enligt KL och även enligt 
förslaget har vidare borgenärerna yttranderätt i vissa frågor bl.a. i fråga 

om utseende eller entledigande av förvaltare. I de fall borgenärerna 

samfällt skall besluta eller yttra sig i en fråga krävs alltså borgenärs

sammanträde. Härav följer enligt kommitten att en del av föreskrifterna i 8 

kap. fortfarande behövs. Enligt kommittens mening bör dessa återstående 

föreskrifter dock föras över till andra delar av regelsystemet. Med denna 

lösning utmönstras 8 kap. KL i kommittens förslag. 

De bestämmelser om borgenärssammanträden som enligt kommittens 

förslag fortfarande har aktualitet rör rösträtt för borgensmän och likställda 

samt besvär över beslut vid borgenärssammanträde. Enligt kommitten har 

regleringen ( 182 och 183 §§ KL) alltjämt betydelse för förlikningssamman

träden och för borgenärssammanträden i samband med ackord. I kom

mittens förslag återfinns motsvarande regler i 108 a, 159 och 207 §§. 
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4.7 Huvudgrunder för kommittens förslag i fråga om mindre konkurs 

4.7.I Allmänt 

Som framgått tidigare utgör kommittens förslag i fråga om de mindre 
konkurserna resultatet av en överarbetning av de förslag som lades fram i 
prop. 1975/76:210 i fråga om 9 kap. KL. En utgångspunkt för denna 
omarbetning har varit att förvaltningen även i mindre konkurs i princip 
skall ankomma på advokat eller motsvarande. 

4.7.2 Gränsdraxnin1-:en mellan mindre och ordinär konkurs 

Enligt förslaget i prop. 1975/76:210 skall en konkurs handläggas som 
mindre konkurs, om det finns anledning anta I. att gäldenärens bo inte 
räcker till betalning av kostnaderna för en ordinär konkurs eller 2. att boet 
med hänsyn till dess omfattning och övriga förhållanden är av enkel 
beskaffenhet och att konkursen med fördel kan genomföras utan bevak

ningsförfarande. 
Kommitten påpekar att dess förslag bl.a. innebär att förvaltningen och 

tillsynen över denna skall ligga hos samma organ och att denna verk
samhet i grova drag skall bedrivas på samma sätt i de båda konkurs
formerna. Kommitten framhåller dock att åtskilliga olikheter mellan 
mindre och ordinär konkurs kommer att finnas även med kommittens 
förslag. Skillnaderna är enligt kommitten betingade av att de ordinära kon
kurserna är avsedda för större förhållanden. De skillnader mellan konkurs
formerna som kommitten redovisar rör bl. a. ordningen för tillsättande av 
förvaltare, möjligheten att utse flera förvaltare och att tillsätta gransk
ningsman, förvaltarens redovisningsskyldighet, arvodesprövningen, 
utredningen av vilka fordringar som kan göras gällande i konkursen och 
formerna för utdelning. 

Kommitten anser att dess förslag i fråga om fö~valtning och tillsyn inte 
bör medföra att den i prop. 1975/76:210 föreslagna gränsdragningen 
mellan ordinär och mindre konkurs ändras. 

4.7.3 För\'a/tningsorgan 

Kommitten redogör för riksdagens ställningstagande till prop. 
1975/76:210 och vad som därvid uttalades i fråga om förvaltningsorgan i 

mindre konkurs. Kommitten erinrar även om att departementschefen i 
denna fråga i tilläggsdirektiven för kommitten sagt sig dela riksdagens 
mening att det från skilda utgångspunkter föreligger betänkligheter mot att 
anlita kronofogdemyndigheten som förvaltare i mindre konkurs såsom 
föreslogs i prop. 1975/76:210. 

Kommittens ståndpunkt i denna fråga innebär att kommitten på 
grundval av riksdagens ställningstagande och den principiella stånd-
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punkten i tilläggsdirektiven föreslär att till förvaltare i mindre konkurs 

skall utses nägon som uppfyller de kvalifikations- och behörighetskrav 

som enligt kommitteförslaget skall gälla för förvaltare i ordinär konkurs. 

Dessa krav medför att advokater med speciell inriktning pi\ ekonomiska 

frågor och konkursförvaltning skall anlitas. Enligt kommittens mening bör 

dock allmänpraktiserande jurister kunna anlitas som förvaltare i konkurser 

där tillgångarna kan antas inte räcka till betalning av konkurskostnaderna 

under förutsättning att det skulle medföra oproportionerligt stora 

kostnader för resor all anlita en specialist från annan ort. 1 den män 

allmänpraktiserande jurister anlitas som förvaltare bör enligt kommitten 

också de allmänna advokatbyråerna komma i fråga. 

Kommittens förslag innebär all förvaltare skall utses i alla mindre 

konkurser med undantag för vissa dödsbokonkurser. Kommitten tar emel

lertid till diskussion upp frägan om förvaltare behöver utses i alla mindre 

konkurser. 

Kommitten framhåller att förvaltarens uppgifter i de konkurser där till

gångar helt saknas normalt består i att förrätta bouppteckning samt att 

utreda frågor om återvinning och gäldenärsbrott. Det kan enligt kommitten 

diskuteras. om särskild förvaltare kan avvaras i de uppenbart tillgängslösa 

konkurserna. Kommitten erinrar om att gällande rätt inte innehåller något 

ovillkorligt krav på att god man skall utses i fattigkonkurs. Enligt danska 

och norska förslag till ny konkurslagstiftning finns också möjlighet att i 

vissa enklare fall underlåta att utse förvaltare. I dessa fall ankommer för

valtaruppgifterna på skifteretten. som annars utövar tillsynsfunktionerna i 

konkursen. 
Kommitten anser all man kan överväga om det inte går att överlåta ät 

tillsynsmyndigheten att i de tillgängslösa konkurserna fullgöra de ålig

ganden som ankommer på förvaltaren. Att kronofogdemyndighet i 

egenskap av tillsynsmyndighet handhar vissa begränsade förvaltar

uppgifter kan enligt kommitten medföra vissa praktiska och kostnads
mässiga fördelar särskilt i fall där ett resultatlöst utmätningsförfarande har 

föregått konkursen. 

Kommitten anför att principiella betänkligheter sammanhängande med 

kronofogdemyndighets ställning som företrädare för statens borgenärs

intressen kan göra sig gällande även beträffande nu avsedda konkurser. 

Saken skulle emellertid kunna ordnas så. att möjlighet att utse särskild 

förvaltare fanns både vid konkursens början och senare under konkursens 

gång om t.ex. risk för intressekonflikt visar sig föreligga. 

Ett alternativ med den ifrågasatta innebörden skulle enligt kommitten 

kunna utformas så att förvaltare inte skall behöva utses, om det är 

uppenbart att gäldenärens bo saknar tillgångar. Om särskild anledning 

föreligger skall dock förvaltare utses. När förvaltare ej utses, skall enligt 

detta alternativ tillsynsmyndigheten fullgöra förvaltaruppgiftema. 

Uppkommer senare under konkursen särskild anledning, får konkurs-
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domaren på begäran av kronofogdemyndigheten eller borgenär utse för
valtare. 

Kommitten anser emellertid att det även kan göras invändningar mot 

det skisserade alternativet. Skulle förvaltare utses senare i konkursen kan 
problem uppstå med hänsyn till att tillsynsmyndigheten vid sin kontroll 

kan få ta ställning till sina egna tidigare förvaltningsåtgärder. 

En annan invändning som kan riktas mot den alternativa lösningen är att 

den med hänsyn till den höga frekvensen av tillgångslösa konkurser skulle 

motverka möjligheterna att upprätthålla en kår av advokater och andra 

personer med speciell inriktning på konkursförvaltning. 

En lösning med tillsynsmyndighet som handläggare av förvaltar

uppgifter i vissa konkurser skulle vidare komplicera regelsystemet. Man 

skulle få tre slags konkurser: mindre konkurs utan förvaltare, mindre 

konkurs med förvaltare och ordinär konkurs. Kommitten anser också att 

den antydda ordningen skulle stå i motsats till ett av lagutskottet vid 

riksdagsbehandlingen av prop. 1975/76:210 uttalat önskemål om att för

farandereglerna beträffande mindre och ordinär konkurs blir så enhetliga 

som möjligt. 

Kommitten påpekar att en lösning enligt vilken tillsynsmyndigheten 

handhar förvaltaruppgifterna i uppenbart tillgångslösa konkurser emel

lertid är tekniskt möjlig. Kommitten framhåller vidare att den utan 

närmare ställningstagande redovisar denna lösning som ett alternativ till 

förslaget att förvaltare skall tillsättas i alla mindre konkurser (utom beträf

fande vissa dödsbokonkurser). 

Vad gäller ställningstagandet till den alternativa lösningen har 

ledamoten Gabrielsson med instämmande av två av kommittens experter 

gjort ett särskilt 1111alande. Gabrielsson anser att de praktiska och 

kostnadsmässiga fördelarna med alternativet klart väger över de invänd
ningar som kan göras. Eftersom kommitten emellertid lämnat frågan 

öppen anser Gabrielsson sig kunna godta vad kommitten anfört på denna 
punkt. 

4.7.4 Be.Hämmande m· handläggningsform 

Kommitten erinrar om att förslaget i prop. 1975/76:210 innebar att 

konkursdomarens ställningstagande till lämplig handläggningsform kunde 

skjutas upp en kort tid. när ovisshet råder om en konkurs skall handläggas 

som ordinär eller mindre konkurs. Enligt detta förslag skulle konkurs

domaren vid behov kunna i samband med konkursbeslutet uppdra åt 

kronofogdemyndigheten att inom viss kortare tid. i regel en vecka, utreda 

frågan om hur konkursen skall handläggas. Kronofogdemyndigheten fick 

under utredningstiden vidta förvaltningsåtgärd som inte kan skjutas upp 
utan allvarlig olägenhet. 

Kommitten fick genom tilläggsdirektiven i uppdrag att undersöka andra 
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möjligheter att ge konkursdomaren ett tillfredsställande underlag för valet 
av handläggningsform i tveksamma fall. Enligt nämnda direktiv skulle 
kommitten även överväga om möjlighet bör finnas till övergång frän 
mindre till ordinär konkurs. 

Kommitten anser det inte vara lämpligt att förena ett utredningsför

farande genom kronofogdemyndigheten med ett system där myndigheten 
inte är förvaltare. Enligt kommitten är f.ö. värdet av en särskild utred
ningsprocedur tveksamt oberoende av vem som är utredare. Att konkurs
domarens beslut om handläggningsform dröjer kan vara ofördelaktigt i de 
fall förvaltningen bör komma i gäng genast. Utredningstiden mäste natur

ligen vara kort men detta kan medföra att utredningen av boet inte blir 
tillförlitlig. Vidare kan nya omständigheter inträffa som gör att den rekom
menderade enklare handläggningsformen inte längre är lämplig. Kom
mittens slutsats är att man bör begagna sig av andra medel än ett om
ständligt utredningsförfarande för att förbättra konkursdomarens pröv
ningsunderlag. 

Kommitten påpekar att kronofogdemyndighet i mänga fall har goda 
förhandskunskaper om gäldenärens ekonomi. Det gäller framför allt när 
myndigheten själv gjort konkursansökningen. Man kan enligt kommitten 
räkna med att myndigheten kommer a\t vara konkurssökande i minst 
hälften av de mindre konkurserna. Kommitten förordar därför att krono
fogdemyndigheten i sin konkursansökan skall lämna uppgifter om för
hållande som kan antas vara av betydelse för konkursdomarens val av 
handläggningsform. En föreskrift härom bör meddelas i lämplig för
fattning. 

Även när kronofogdemyndigheten inte är sökande bör denna myndighet 
kunna lämna upplysningar av betydelse för valet av handläggningsform. 
Enligt kommitten bör konkursdomaren därför, om det behövs och 
lämpligen kan ske, rådfråga vederbörande kronofogdemyndighet innan 
han fattar sitt beslut. En föreskrift härom i KF förordas. Rädfrågningen 
bör kunna göras per telefon, om det är lämpligt. Om tiden medger det, bör 
konkursdomaren införskaffa upplysningar även från andra. 

Kommitten föreslår också en föreskrift i KL enligt vilken gäldenären 

skall kunna föreläggas att i samband med förklaring över borgenärs 
konkursansökan lämna en kortfattad redogörelse för sin ekonomi. Kom

mitten erinrar vidare om att gäldenär, som själv gör konkursansökan, 
enligt gällande rätt är skyldig att bifoga förteckning över boets tillgångar 

och skulder med närmare uppgifter om borgenärerna. I denna regel 
föreslås ingen ändring. 

Kommitten anser att de av kommitten angivna möjligheterna för 

konkursdomaren att skaffa sig upplysningar medför att antalet konkurser 
där tvekan kan råda om handläggningsformen blir tämligen begränsat. 
Kommitten föreslår med hänvisning till vad den sålunda anfört en ordning 
som innebär att konkursdomaren skall bestämma handläggningsform 
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liksom f.n. i samband med konkursbeslutet men att i gengäld övergång från 

mindre till ordinär konkurs vid behov skall kunna äga rum. Övergång i 
omvänd riktning bör inte vara möjlig. Liksom f. n. får en ordinär konkurs 

där det visar sig att tillgångarna inte förslår till att bekosta förfarandet 

avskrivas efler ett enkelt anmälningsförfarande. 

Enligt kommittens uppfattning bör konkursdomaren i tveksamma fall 

som princip välja handläggningsformen mindre konkurs. Kommitten 

menar att olägenheten av att senare eventuellt behöva gå över till ordinär 

konkurs i flertalet fall är utan större betydelse. Det inledande skedet i en 

mindre konkurs kan i förekommande fall ses som ett i konkursen inbyggt 

utredningsstadium. Vad som i första hand kan föranleda övergång till 

ordinär konkurs är att utdelning visar sig kunna ske till så många borge

närer att bevakningsförfarande bör anordnas. Även andra omständigheter 

kan motivera övergång till ordinär konkurs. Kommitten framhåller dock 

att sä.dan övergång inte behöver aktualiseras så ofta med tanke på det väl 

utbyggda förvaltnings- och tillsynssystemel även i mindre konkurs. Enligt 

kommitten är det närmast förvaltarens och tillsynsmyndighetens sak att 

vara uppmärksamma på om det finns anledning all gå över till ordinär 

konkurs. Förvaltaren är enligt kommitteförslagel skyldig att ta initiativ till 

övergång. när förutsättningar för den enklare handläggningsformen 

brister. Vad gäller tillsynsmyndigheten ligger i dennas allmänna skyldighet 

att tillse att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt också en 

skyldighet att ge akt på om övergång behöver ske. 

4.7.5 Förl'C1/tni111: och tillsyn 

Det i prop. 1975/76:210 föreslagna förvaltningssystemet i mindre 

konkurs behålls i stora delar i kommitteförslaget. 
Den nya ordning som kommitten föreslår för ordinära konkurser får 

dock återverkningar på de mindre konkurserna. Sålunda skall enligt 
kommittens förslag förvaltarens vidgade befogenhet att anlita sakkunnigt 

biträde och hans rätt att använda tvång för att ta hand om gäldenärens bo 
gälla också i mindre konkurs. Motsvarande gäller beträffande bokförings
och arkiveringsskyldighet. Förvaltaren i mindre konkurs skall liksom i 
ordinär konkurs vara skyldig att i viktigare frågor höra bl.a. tillsyns

myndigheten, särskilda berörda borgenärer och gäldenären. Möjligheten 

all tillsätta allmänt ombud föreslås gälla även i mindre konkurs. Enligt 

kommitten är dock det praktiska behovet av allmänt ombud begränsat i 

dessa konkurser, eftersom de arbetsmarknads- och regionalpolitiska 

intressena inte så ofta gör sig gällande i dessa. 

Enligt kommittens förslag skall konkursdomaren vara befriad från 

tillsynsuppgifter även i mindre konkurs. Konkursdomaren skall dock 

kunna på yrkande entlediga försumlig förvaltare. Han skall också pröva 

förvaltarens ersättningsanspråk. 
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Enligt kommittens förslag skall samma ordning för tillsyn gälla i mindre 
som i ordinär konkurs. Kronofogdemyndigheten skall alltså tjänstgöra som 
tillsynsmyndighet även i de mindre konkurserna. Tillsynen skall utövas 

på ungefär samma sätt som i ordinär konkurs. K vartalsräkningar och 

halvårsberättelser behöver dock inte upprättas av förvaltaren. Redo
visning skall avges till tillsynsmyndigheten. Det är enligt kommitten en 
fördel för berörda rättsägare att redovisningen finns tillgänglig även hos 
konkursdomaren. Kommitten förordar därför att förvaltaren lämnar sin 
redovisning även till konkursdomaren. Denne skall dock inte granska 
redovisningen i kontrollsyfte. Även övriga konkurshandlingar, bl.a. 
bouppteckningen, skall enligt kommitteförslaget ges in till såväl tillsyns
myndigheten som konkursdomaren. 

De av kommitten förordade nya reglerna om konkursgäldenärs rörelse
frihet. om edgång och om tvångsmedel mot gäldenären skall enligt kom

mittens förslag gälla även när konkursen handläggs som mindre konkurs. 

4.7.6 TaxesiittninK ar fiin·altararl'oden 

Kommitten tar med anledning av uttalanden i tilläggsdirektiven upp 
frågan om förvaltararvoden i mindre konkurs skall kunna bestämmas efter 
en taxa. Kommitten påpekar att konkursdomaren enligt kommitteförslaget 
efter tillsynsmyndighetens hörande skall bestämma sådant arvode. Denna 
ordning är enligt kommitten en spärr mot oskäliga arvoden. Kommitten 
anser dock att även andra vägar bör sökas till att hålla kostnaderna nere. 
En metod är att tillskapa ett taxesystem. Ett sådant skulle dessutom enligt 
kommitten underlätta konkursdomarens hantering av arvodesfrågan. 

Inom den kategori av mindre konkurser som avskrivs på grund av att 
tillgångarna inte räcker till betalning av konkurskostnaderna, dvs. i 
huvudsak nuvarande fattigkonkurser, är enligt kommitten förvaltarens 
arbetsuppgifter sällan invecklade och kan i grova drag förutses. Upp
gifterna torde också ofta kräva en tidsmässigt begränsad och på förhand 
någorlunda förutsebar arbetsinsats. Ett taxesystem i dessa fall bör enligt 
kommitten utformas så att man bestämmer ett normalt arvode, varifrån 
avvikelse får ske endast om förvaltaren kan visa att den aktuella 

konkursen medfört väsentligt mer arbete än normalt eller varit särskilt 
komplicerad. Kommitten förordar att ett taxesystem införs för bestäm
mande av arvode i nu avsedda konkurser. En taxa för arvoden bör enligt 
kommitten bestämmas med utgångspunkt i den arbetstid som en förvaltare 
har att lägga ned på en genomsnittskonkurs. Denna arbetstid torde få 

beräknas med hjälp av särskilda undersökningar. När skälig timersättning 
bestäms får man enligt kommitten utgå från den genomsnittliga kostnaden 
för timme för advokatverksamheten. 

När det gäller övriga mindre konkurser, dvs. de som normalt leder fram 
till utdelning, diskuterar kommitten om någon form av partiell taxe-
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sättning, omfattande de vanligaste förvaltningsuppgifterna. är möjlig. Ett 
sådant system skulle dock enligt kommitten medföra svårigheter och 
avvisas därför. 

4.8 Gäldenärens skyldigheter m.m. 

4.8./ 1illämpninR m· bestämmelserna när kvnk11rs>:iilde11äre11 iir juridisk 

person 

Kommitten påpekar att aktiebolagslagen ( 1975: 1385) och lagen 

(1951:308) om ekonomiska föreningar innehåller regler om vem som skall 

företräda ett aktiebolag resp. en ekonomisk förening under konkurs. Se 13 
kap. 20 § andra stycket aktiebolagslagen och 93 § föreningslagen. Av dessa 

regler följer att samtliga styrelseledamöter i ett aktiebolag eller ekonomisk 

förening - i aktiebolag även verkställande direktören - rätteligen är 

underkastade KL:s bestämmelser om gäldenärens skyldigheter. 

Kommitten anser att det inte är påkallat eller lämpligt att ge särskilda 

föreskrifter i konkurslagstiftningen om vilken av tlera ställföreträdare som 
skall fullgöra gäldenärens skyldigheter i olika hänseenden. Man bör enligt 

kommitten fortfarande hälla fast vid att alla ställföreträdare i konkursen i 
princip omfattas av bestämmelserna om konkursgäldenärs skyldigheter. 

Kommitten anser dock att en oinskränkt tillämpning av denna princip kan 
leda för långt. På en punkt - i fråga om medverkan vid bouppteck

ningsförrättning och bouppteckningsed - anser kommitten praktiska skäl 
tala för ett undantag i KL från principen (avsnitt 4.8.4). I övrigt bör man 

enligt kommitten kunna liksom f.n. överlåta ät de tillämpande organen all, 
när sakliga skäl talar för det, modifiera principen t.ex. i fråga om inskränk

ningar i gäldenärens rörelsefrihet. 

4.8.2 Gäldenärens rörelsefrihet under konkursen 

Kommitten påpekar all gäldenären enligt gällande rätt är underkastad 
legalt reseförbud som är strängare under tiden före avläggande! av boupp
teckningseden än under tiden därefter. Före edgången får gäldenären inte 
utan tillstånd av rättens ombudsman lämna bostadsorten. Därefter får 

gäldenären inte utan tillstånd bege sig längre från nämnda ort än att han 
inom en vecka kan inställa sig inom rättens domsaga. Detta innebär enligt 

kommitten all gäldenären efter bouppteckningseden inte kan förbjudas att 

resa utomlands. 

Kommitten framhåller att bestämmelser som inskränker gäldenärens 

rörelsefrihet under konkursen är nödvändiga. Kommitten anser dock att 
den nuvarande ordningen inte är tidsenligt utformad och att den är onödigt 

sträng mot gäldenären i konkursens första skede men ger denne för stor 

frihet därefter. 
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En reform bör enligt kommittens mening i första hand inriktas på att 

minska risken för att gäldenären avviker utomlands. Gäldenären bör 

underkastas ett generellt förbud att utan särskilt tillstånd lämna landet och 

detta förbud bör i princip gälla under hela konkursen. Intresset att hindra 

gäldenären att avvika är visserligen starkast före edsavläggelsen. Med 

hänsyn till att gäldenären normalt bör stå till förfogande för upplysningar 

m.m. även efter edgängen anser kornmitten att förbudet bör gälla under 

hela konkursen. Angelägenheten av att hälla kvar gäldenären i landet får 

bedömas vid tillständsprövningen i det enskilda fallet med beaktande av de 

föreliggande omständigheterna. 

När det gäller gäldenärens rörelsefrihet inom landet finns det enligt 

kommitten inte anledning till samma återhållsamhet. Här bör det enligt 

kommitten räcka med att gäldenären i speciella situationer skall kunna 

förbjudas att lämna den ort där han är bosatt. 

Kommitten päpekar att del i prop. 1975/76:210 föreslagits att förvaltaren 

skall besluta i fråga om gäldenärens rörelsefrihet. Även i det system kom

mitten förordar bör förvaltaren få bestämma i första hand. På förvaltaren 

skall sålunda ankomma att på begäran av gäldenären pröva om denne skall 

få resa utomlands och att i förekommande fall förbjuda gäldenären att 

lämna sin bostadsort. Gäldenär som är missnöjd med förvaltarens beslut 

kan få frågan prövad av konkursdomaren. 

Inskränkningarna i rörelsefriheten bör enligt kommitten i linje med vad 

som gäller nu kombineras med regler om hämtning och häktning. Kom

mitten påpekar vidare att det från olika håll betecknats som en brist i 

gällande lagstiftning att möjlighet inte finns att ta hand om gäldenärens 

pass för att hindra denne att lämna landet. Enligt kommittens mening bör 

man så långt möjligt begränsa gäldenärens möjligheter att i strid mol det 

föreslagna reseförbudet i KL lämna landet. Kommitten inskjuter att en 

konkursgäldenär. som lämnat landet trots reseförbud, kan utlämnas till 

Sverige enbart om han misstänks för brott av viss svårhetsgrad. Kom

mitten föreslär an en rätt an ta hand om gäldenärens pass under konkursen 

införs. Som förutsättning för ett omhändertagande bör krävas att det 

skäligen kan befaras att gäldenären utan samtycke lämnar landet. Det bör 

ankomma på förvaltaren att ta hand om gäldenärens pass. Kommitten ser 

detta som en naturlig följd av att det är förvaltaren som i första hand skall 

avgöra frågorna om gäldenärens rörelsefrihet. Även förvaltarens åtgärd 

att ta hand om gäldenärens pass skall kunna föras under konkursdomarens 

prövning. 

Kommitten anser att det i vissa fall kan vara av värde att förutvarande 

ställföreträdare för gäldenären medverkar vid utredningen av boet. De 

föreslagna möjligheterna att inskränka gäldenärens rörelsefrihet bör därför 

enligt kommitten i viss omfattning göras tillämpliga även pä sådana ställ

företrädare. Kretsen bör begränsas till styre!seledamot. verkställande 

direktör eller likvidator, som har avgått eller entledigats senare än ett år 

före dagen då konkursansökan inkom till konkursdomaren. 
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4.8.3 Gäldenärens rörelsefrihet under tiden fiir prövninr.: m· konkurs

ansökan, m. m. 

Kommitten framhåller inledningsvis att gällande KL inte ger möjlighet 
att redan före konkursen inskränka gäldenärens rörelsefrihet. Detta gäller 
både på det personliga och ekonomiska planet. Kommitten nämner att 
lagberedningen i betänkandet Utsökningsrätt X föreslagit att gäldenärens 
rådighet i ekonomiskt avseende skall kunna inskränkas redan när konkurs
ansökningen gjorts. Enligt det förslaget skall inskränkningen i detta fall 
förutsätta särskilda skäl och ha formen av skingringsförbud. 

Kommitten tar i sitt förslag utan saklig prövning upp den av lagbered
ningen föreslagna bestämmelsen om skingringsförbud, sedan konkurs

ansökan har gjorts, på gäldenärens egendom. Ett förordnande om sådant 

skingringsförbud förutsätter enligt bestämmelsen begäran av borgenär. 
I frågan om gäldenärens personliga rörelsefrihet under konkursansök

ningstiden påpekar kommitten att handläggningen av en konkursansökan 
som har gjorts av en borgenär ibland kan dra ut på tiden. I vissa lägen kan 
det enligt kommitten befaras att gäldenären avviker utomlands. I syfte att 
slikerställa gäldenärens medverkan i ett kommande konkursfört'arande 
föreslår kommitten att möjlighet skall finnas redan när konkursansökan 
har gjorts att förbjuda gäldenären att lämna landet eller i yttersta fall häkta 
honom. Kommitten är medveten om att gäldenärer som har för avsikt att 
bege sig frän landet ofta kan misstänkas för brott och att man då i stället 
kan inskrida med straffprocessuella tvångsmedel. Kommitten anmärker 

dock att brottsmisstanken inte sällan kan underbyggas först i samband 
rned konkursutredningen. 

Förutsättningar för reseförbud eller häktning under konkursansöknings
tiden bör vara att det är sannolikt att gäldenären under en konkurs kommer 
att undandra sig skyldighet eller överträda förbud som föreskrivs i KL och 
att särskilda skäl för åtgärden föreligger. För häktning uppställer kom
mitten det ytterligare villkoret att reseförbud finnes vara uppenbart otill
räckligt för att hindra gäldenären att avvika. Kommitten framhåller att det 
av denna reglering följer att häktning får tillgripas bara i verkligt kvali
ficerade fall. 

Enligt kommittens förslag skall det ankomma på konkursdomaren eller 
ratten att på begäran av borgenär meddela reseförbud eller besluta om 
häktning. Det krävs ej att borgenären själv gjort konkursansökan. I 
samband med reseförbud får utan särskild ansökan av borgenär förordnas 
att gäldenären skall lämna ifrån sig sitt pass. I fråga om de närmare förut
sättningarna för de föreslagna åtgärderna hänvisar förslaget i huvudsak till 
de allmänna reglerna om handräckning i RB. 

Kommitten utvecklar närmare innebörden i kravet på att särskilda skäl 
skall föreligga för reseförbud eller häktning. Häri sägs ligga att gäldenärens 
medverkan i den kommande konkursen skall framstå som speciellt viktig 
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t.ex. därför att betydande värden stär på spel. Av kravet på särskilda skäl 
följer också att det måste kunna antas att konkursansökningen leder till 
bifall och att påtaglig risk för att gäldenären lämnar landet föreligger. 

Enligt kommitten bör de förutvarande ställföreträdare som enligt kom
mitteförslaget skall vara underkastade bestämmelserna om reseförbud och 
tvångsmedel under konkursen (se avsnitt 4.8.2) omfattas av reglerna om 
reseförbud och häktning under konkursansökningsstadiet. 

4.8.4 BouppteckninRsed 

I fråga om den obligatoriska edRången i konkurs, dvs. den edgång som 
oberoende av yrkande alltid skall äga rum (91 § KL) tar kommitten upp 
frågan om vem som skall avlägga eden när gäldenären är en juridisk 
person (jfr avsnitt 4.8.1). Kommitten framhåller att gäldenärens skyldig
heter i princip skall fullgöras av den som är behörig ställföreträdare. Enligt 
kommitten har det antagits att denna princip även gäller beträffande den 
obligatoriska edgången. 

Kommitten påpekar att principen vad gäller aktiebolag och andra 
särskilt bildade juridiska personer leder till att edgångsskyldighet åvilar 
var och en som ensam eller jämte annan är ställföreträdare för den 
juridiska personen. I ett aktiebolag är alltså samtliga styrelseledamöter och 
verkställande direktören skyldiga att avlägga ed. Detta synes kommitten 
vara en opraktisk ordning. Vid en enkät som kommitten gjort hos landets 
konkursdomare har också framgått att de flesta konkursdomare gör avsteg 
från den angivna principen i aktiebolags konkurs. Praxis varierar dock. 

I fråga om edgångsskyldigheten när gäldenären är ett dödsbo ligger det 
f.n. enligt kommitten måhända närmast till hands att anta att samtliga 
dödsbodelägare är skyldiga att avlägga ed. Saken är emellertid tveksam. 
Av kommittens enkät framgår att praxis även här varierar. Klart vanligast 
är dock att konkursdomaren begär edgång endast av den som har uppgett 
boet. 

Kommitten finner det beträffande edgång i juridisk persons konkurs 
vara motiverat med en regel som är mer anpassad till nuvarande praxis. 

Regleringen bör utgå från att alla ställföreträdare i princip är skyldiga att 
avlägga ed men samtidigt ge möjlighet till undantag. En lämplig ordning är 
enligt kommitten att förvaltaren får befria den eller de ställföreträdare 
vilkas edgång saknar betydelse för boutredningen från edgångsskyldighet. 
Genom en reglering av detta innehåll ges enligt kommitten lagligt stöd åt 
bruket att från edgång befria ställföreträdare som inte är närmare insatt i 

den juridiska personens verksamhet. Vad angår dödsbo torde det 
förordade systemet enligt kommitten i allmänhet medföra att endast den 
som har uppgett boet behöver avlägga ed. 

Med den föreslagna regleringen avses inte att befria samtliga ställföre
trädare för gäldenären från den obligatoriska edgången. 
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Kommillcn framhåller att frligan om gäldenärs skyldighet att avlägga 

obligatorisk boupptcckningsed har nära samband med hans skyldighet att 

medverka vid bouppteckningsförrättningcn och därvid uppge boet under 

eds förpliktelse. Det synes konsekvent och lämpligt att ge föreskrifter även 

i frt1ga om vilka ställföreträdare för en juridisk person som skall medverka 

vid bouppteckningen. Kommillen förordar en bestämmelse som är 

utformad i överensstämmelse med vad kommitten föreslår i fråga om 

boupptcckningscd. 

Nuvarande regel om fa/..11ltati1· edgångsskyldighet (93 § KL) har enligt 

kommillen vissa brister. 

Regeln, som främst tar sikte på andra personer än gäldenären, innebär 

bl.a. all den som har haft hand om egendom som ingår i boet är skyldig att 

på yrkande uppge vad han haft hand om och beediga denna uppgift. Det är 

här inte fråga om att beediga bouppteckningen. I ett rättsfall har uppgifts

och edgångsskyldighet i nu aktuellt hänseende ansetts åligga styrelse

ledamot i aktiebolag som har avgåll kort före konkursen. oberoende av om 

han deltagit i förvaltningen av bolagets angelägenheter eller ej. I rättsfallet 

påtalades att det var otillfredsställande att en styrelseledamot genom att 

avgå strax före konkursutbrottet kunde undgå den mera omfattande 

obligatoriska edgångsskyldigheten. I de fall ett bolag haft en enda styrelse

ledamot ledde denna ordning till att bouppteckningens riktighet aldrig blir 

bestyrkt genom ed. 

Enligt kommitten bör reglerna om edgångsskyldighet för annan än gälde

nären göras mera vidsträckta och flexibla än f.n. Annan än gäldenären bör 

vara skyldig att på yrkande av förvaltaren eller borgenär avlägga boupp

teckningsed eller beediga viss uppgift i bouppteckningen. om det kan antas 

att sådan egdång är av betydelse för utredningen. Något krav på att veder

börande har haft hand om egendom som ingår i konkursboet bör inte upp
ställas. Till kategorin annan än gäldenären räknar kommitten bl.a. förut

varande ställföreträdare för juridisk person. Särskilt beträffande den som 

nyligen har avgått kan del ofta förutsällas att hans edgång är av betydelse 
för boutredningen. I övrigt kommer framför allt edgång av anställda att 

kunna bli aktuell till följd av den nya bestämmelsen. Även edgång av förut
varande boutredningsman och bouppgivare, vilka inte faller under den 

obligatoriska edgängsskyldigheten, kan ibland vara päkallad. 

4.8.5 frångsmede/ mot gäldenären 

Enligt gällande ordning (94 § KL) kan gäldenären om han överträder 

föreskrifterna om bl.a. reseförbud och edgångsskyldighet hämtas eller 

häktas. Kommitten har i sin enkät hos konkursdomarna frågat om tillämp

ningen av reglerna om tvångsmedel. Av svaren framgår att hämtning före

kommer i viss, om än begränsad utsträckning medan häktning var sällsynt. 

En allmän uppfattning hos konkursdomarna var att reglerna var behövliga 

som påtryckningsmedel. 
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Kommitten omtalar att det på senare tid har framförts önskemål om 
effektivare ingripanden mot konkursgäldenär som motarbetar konkursför
farandet. Kommitten anser att dess förslag i fråga om gäldenärens rörelse
frihet under konkursansökningsstadiet och under själva konkursen i viss 
mån tillgodoser önskemålen. Även förvaltarens utvidgade befogenhet att 
använda tvång mot gäldenären nämns här. Dessa förslag ligger i linje med 
önskemålen om effektivare åtgärder mot tredskande konkursgäldenärer. 
Kommitten anser dock att det krävs ytterligare skärpningar, särskilt i fråga 
om möjligheter att hämta gäldenären under konkursen. 

Svaren vid enkäten tyder enligt kommitten på att i KL föreskrivna 
möjligheter att hämta gäldenären inte utnyttjas i tillräcklig omfattning. 

Enligt kommittens mening kan effektivare ingripanden mot tredskande 
gäldenärer göras redan genom ändamålsenlig tillämpning av gällande 
regler. 

Kommitten anför dock att det härutöver är nödvändigt att ge möjlighet 
till tidigare ingripanden än vad som nu är möjligt. För att t.ex. hämtning 
skall få tillgripas krävs f.n. att gäldenären undandrar sig sina plikter. En 
presumerad fara för sådant undandragande är således inte tillräcklig. 
Detta kan medföra att tvångsåtgärden sätts in för sent och blir verk
ningslös. Beslut om hämtning eller häktning av en gäldenär är inte verk

ställbart utomlands. Enligt kommittens mening bör det vara möjligt att 
förordna om hämtning eller häktning under konkurs redan då det framstår 
som sannolikt att gäldenären kommer att undandra sig sina skyldigheter 
eller överträda förbud som gäller mot honom. En ytterligare förutsättning 

bör vara att särskilda skäl för åtgärden föreligger. Som exempel på situa
tioner där ingripanden kan vara motiverade nämner kommitten fall där 
gäldenären, ehuru betydande värden står på spel i konkursen och trots att 
gäldenärens uppgifter är av avgörande betydelse i konkursen. notoriskt 
underlåter att fullgöra vad som åligger honom eller har gjort förberedelser 
för att avvika från landet. 

Kommitten framhåller att gäldenären i regel bör få tillfälle att yttra sig 
över fråga om hämtning eller häktning. När det är fråga om gäldenär som 
befaras ämna undandra sig sina skyldigheter ligger det dock enligt kom

mitten i sakens natur att gäldenären normalt inte behöver höras. 
När det gäller tvångsmedel mot annan än gäldenären påpekar kommitten 

att tvångsmedel redan nu kan tillgripas mot den som undandrar sig edgång 
enligt 93 § KL. Enligt kommittens förslag (avsnitt 4.8.2 och 4.8.3) skall 

vissa förutvarande ställföreträdare vara underkastade samma regler om 
reseförbud och upplysningsplikt som gäller för gäldenären. De av kom
mitten förordade nya bestämmelserna om tvångsmedel bör i tillämpliga 
delar gälla även för nu åsyftade ställföreträdare. 

Gällande lag föreskriver inte någon maximitid för gäldenärens kvar
hållande i häkte. Enligt kommittens mening bör häktningstiden i konkurs 

begränsas på samma sätt som gäller i fråga om häktat vittne. Kommitten 
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förordar dälför all häktningstiden konkurs får uppgå till högst tre 
månader. 

4.8.6 Ersii1111i11g för instiillelse 

Enligt gällande KL är gäldenären berättigad att av konkursboet erhålla 
ersättning för resa och uppehälle i samband med inställelse hos konkurs

domaren eller annorstädes. Ersättningen är dock på visst sätt begränsad. 
Genom kommittens förslag ges annan än gäldenären rätt till skälig 

ersättning av konkursboet för inställelse till edgång. Ersättningen skall 
bestämmas av konkursdomaren. Förutvarande ställföreträdare som enligt 
förslaget är skyldig att inställa sig hos konkursdomaren eller annorstädes 
ges samma rätt till ersättning som f.n. tillkommer gäldenären. 

4.9 Kostnader för reformen 

Som framgått tidigare räknar kommitten med att de nya tillsynsupp

gifterna kommer att kräva förstärkningar av kronofogdemyndigheternas 
resurser. Någon beräkning av kostnaderna görs inte av kommitten som 
dock till ledning för kommande resursberäkningar har ställt samman de 

arbetsuppgifter som skall ankomma på tillsynsmyndigheten i en bilaga till 
betänkandet. Enligt kommitten måste man vid beräkningarna även beakta 
den ökade belastning på kronofogdemyndigheterna som lönegarantipröv
ningen medför i de konkurser som nu handläggs i ordinär form men som 
enligt förslaget skall handläggas enligt den enklare ordningen. 

Kommitten anser att det behövs resursförstärkningar även hos riks
skatteverket till följd av den nya ordningen för tillsyn. 

Enligt kommitten kan det antas att kostnaderna för den nya tillsynen i 
stort sett kommer att motsvara nuvarande kostnader för tillsyn. dvs. 
kostnaderna för konkursdomarnas och rättens ombudsmäns tillsyns
verksamhet. Kommitten anser inte att någon kostnadsbesparing på 
konkursdomarsidan är möjlig med hänsyn till att konkursdomarna enligt 
förslaget skall överta förlikningsuppgifterna i ordinär konkurs. 

Kommitten uppskattar nuvarande kostnader för rättens ombudsmän till 
omkring 4.2 miljoner kr. med utgångspunkt från förhållandena år 1974. För 
att få en rättvisande bild av kostnaderna måste man dock enligt kommitten 
beakta att åtskilliga ordinära konkurser kommer att falla bort till följd av 
den nya förvaltningsordningen i mindre konkurser. Bortfallet anges av 
kommitten i överensstämmelse med en uppskattning'i prop. 1975/76:210 
till en tredjedel. 

Som nämnts tidigare (avsnitt 4.3.5) föreslår kommitten att statens 
kostnader för tillsyn skall beräknas efter schabloner och - i likhet med 
nuvarande kostnader för rättens ombudsmän - tas ut ur konkursbona. 
Kommitten räknar med att staten på detta sätt i allt väsentligt fär täckning 
JO Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr /05 
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för sina tillsynskostnader. Kommitten anser däiför att tillsynsreformen ur 

statsfinansiell synpunkt inte har nämnvärd betydelse. Detta förutsätter 
dock att de berörda schablonbeloppen bedöms med utgångspunkt i att 

staten skall fä full kostnadstäckning. 

När det gäller tillsynsreformens betydelse för borgenärerna behöver 

man enligt kommitten inte räkna med någon större ökning av belastningen 

på konkurserna. En annan sak är enligt kommitten att den förstärkta 

ställning och de vidgade uppgifter som förslaget medför för förvaltaren 
kan föranleda ökade förvaltningskostnader. 

Kostnaderna för det av kommitten föreslagna allmänna ombudet som 
enligt kommittens förslag skall betalas av staten torde enligt kommilten bli 

förhållandevis obetydliga. Kommitten påpekar att särskild ersättning till 

allmänt ombud blir aktuell företrädesvis i de fall uppdraget utövats fri

stående från statlig tjänst eller innehas av annan än statstjänsteman. Kom
mitten räknar med att som ombud i första hand anlitas statliga tjänstemän. 

Kostnaderna för den del av reformen som avser mindre konkurser 

berörs inte särskilt av kommitten. om man bortser från kostnaderna för 

tillsynsorgan och allmänt ombud i sådana konkurser. 

5 Föredraganden 

5.1 Allmänna utgångspunkter 

Fullgörandet av en betalningsskyldighet garanteras ytterst av att gälde

närens egendom kan tas i anspråk tvångsvis - genom exekution - för att 
tillgodose fordringsägarens krav. Exekutionen kan ha till syfte att till

godose i princip endast en borgenärs intresse och kan då begränsas till så 
stor del av gäldenärens egendom som svarar mot fordringen. Det blir då 

fråga om en s.k. specialexekution. som verkställs genom ett utsökningsför
farande. Detta är anförtrott åt ett statligt organ, kronofogdemyndigheten. 
och regleras i första hand i utsökningslagen (1877:31 s. 1). En reformering 
av utsökningsförfarandet har föreslagits i en lagrådsremiss. som av
lämnades tidigare i år. Förslaget innebär att en utsökningsbalk ersätter den 

nuvarande utsökningslagen och därtill anslutande lagar. 
Exekutionen kan också ha karaktären av generalexekution. varvid all 

gäldenärens egendom tas i anspråk och alla hans fordringsägare omfattas. 

Denna exekutionsform benämns konkurs och förutsätter att gäldenären är 

insolvent, dvs. ur stånd att betala sina skulder allteftersom de förfaller. 

Konkursinstitutet regleras i huvudsak i konkurslagen (1921 :225, KL). 

Konkursförfarandet åvilar inte något samhällsorgan men står under viss 

offentlig tills~n. 
KL bygger på principen att borgenärerna. då de inte alla kan få full 

betalning för sina fordringar. skall vara jämställda och bära förlusten 

proportionellt i förhållande till storleken av vars och ens fordran. 
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Principen om proportionell fördelning är dock i väsentlig grad genom

bruten genom att vissa fordringar är förenade med förmånsrält; dvs. ford
ringarna äger vid fördelningen företräde framför andra fordringar enligt 

särskilda regler i förmånsrättslagen ( 1970:979). Med konkursen är förenat 

ett tvång som riktar sig såväl mot gäldenären som mot borgenärerna. 
Gäldenären fråntas rådigheten över sin egendom. För en borgenär innebär 

konkursen i princip att han förlorar möjligheten att skaffa sig företräde 

framför annan borgenär t.ex. genom säraktioner av olika slag. På detta sätt 

förhindras den kapplöpning mellan borgenärerna som annars lätt skulle 

ytterligare försämra gäldenärens ekonomiska ställning. Genom konkurs

institutet skapas också en trygghet för borgenärerna, vilket i sin tur är en 
förutsättning för ett väl fungerande kreditväsen. Konkursinstitutet är 
därför av stor betydelse i det ekonomiska livet. 

Konkurs är inte den enda ordning varigenom konkurrerande borge

närers anspråk mot en insolvent gäldenär kan tillgodoses. Även genom 

ackord kan en insolvent gäldenärs egendom tas i anspråk i dess helhet för 

att bereda samtliga borgenärer betalning. Ett ackord innebär att gälde
nären och hans borgenärer träffar en uppgörelse, som oftast innebär att 

borgenärerna till viss del efterger sina anspråk. Till skillnad från vad som 

är typiskt för konkurs är ackord avhängigt av gäldenärens initiativ och 

medverkan. Ackord kan förekomma i samband med konkurs men har sin 

väsentliga betydelse utanför konkurs. Ackord erbjuder många gånger de 
inblandade intressenterna mer tillfredsställande lösningar än konkurs. Bl.a. 

är möjligheterna för ett fortbestånd av gäldenärens verksamhet större. 

Reglerna om offentligt ackord reviderades år 1970 då en ny ackordslag 

(1970:847) tillkom. Ackord har genom den nya lagen blivit ett mera 

användbart medel än tidigare för att i kritiska situationer åstadkomma upp
görelser mellan gäldenären och borgenärerna. 

Även andra betydelsefulla reformer på rättsomräden som gränsar till 
konkursrätten har genomförts på senare tid. Jag syftar härvid främst på 
lagen ( 1970:741 lom statlig lönegaranti vid konkurs (lönegarantilagen) och 

den nyss berörda förmånsrättslagen (1970:979). 
KL innehåller grovt sett två huvudkategorier av regler, nämligen om 

den materiella konkursrätten och om förfarandet för förvaltning och av
veckling av ett konkursbo. 

Till de materiella reglerna hör främst regler om förutsättningarna för att 

en gäldenär skall fä försättas i konkurs, om konkursgäldenärs rådighet 

över sin egendom och om återvinning av egendom till konkursbo. Den 

materiella konkursrätten har nyligen varit föremål för en revision. Härvid 

har framför allt bestämmelserna om återvinning arbetats om på ett genom

gripande sätt. Reformen trädde i kraft den I juli 1975 (prop. 1975:6, LU 
1975: 12, rskr 1975:91). En huvudtanke bakom reformen var att så långt 

som möjligt motverka otillbörliga transaktioner av gäldenären eller 

borgenär i samband med en förestående konkurs. Översynen syftade i 
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övrigt till att förenkla och modernisera regelsystemct. 

Själva förfarandet vid konkurs berördes av 1975 års reform endast såvitt 
gällde handläggning av konkursansökan. Reglerna om förvaltningen av 
konkursboets egendom, om tillsynen över förvaltningen m:h om bevakning 
och utdelning samt övriga förfaranderegler påverkades alltså inte. I stort 
sett har konkursförfarandet inte ändrats sedan KL:s ikraftträdande år 
1922. 

En konkurs handläggs f.n. antingen enligt de regler som KL uppställer 

för förfarandet i allmänhet eller. om boets tillgångar inte förslår till kostna
derna för en sådan handläggning. med tillämpning av speciella regler. Man 
brukar tala om att konkursen i det förra fallet handläggs som ordinär 
konkurs och i det senare som fattigkonkurs. Konkursdomaren bestämmer 

i samband med konkursbeslutet i vilken form konkursen skall handläggas. 
För handläggningen av en ordinär konkurs tillämpas ett omfattande och 

tämligen invecklat regelsystem. Kännetecknande för denna handlägg
ningsform är bl.a. att förvaltningen och avvecklingen av boet handhas av 
en eller flera förvaltare, som också företräder boet utåt. Konkursdomaren 
tillsätter omedelbart efter konkursbeslutet en interimsförvaltare som är 

verksam under tiden fram till det s.k. första borgenärssammanträdet. Vid 
detta ankommer det på borgenärskollektivet att välja en slutlig förvaltare. 
Förvaltaren har i huvudsak en självständig ställning i förhållande till borge
närerna. Dessa har samfälld beslutanderätt endast i ett få.tal frågor. Till 
förvaltare anlitas vanligtvis advokater. 

Förvaltarens verksamhet i en ordinär konkurs står under tillsyn närmast 
av en rättens ombudsman, vanligen en advokat. som utses av konkurs
domaren. Rättens ombudsman utövar sin tillsyn bl.a. genom granskning 
av vissa rapporter och berättelser som förvaltaren är skyldig att fort
löpande avlämna. Vid sidan av den rena kontrolluppgiften har rättens 
ombudsman andra viktiga uppgifter. Bl.a. deltar han i viss mån i själva 
förvaltningen. Avgörandet av vissa viktigare förvaltningsfrågor ligger 
sålunda hos rättens ombudsman. Han skall också bistå förvaltaren med 
råd. Förvaltaren och rättens ombudsman står under tillsyn av konkurs

domaren. Förvaltningen kan också övervakas av granskningsmän, om 

sådana har valts av borgenärerna. 
Förvaltaren skall i konkursens inledningsskede utreda boet. Till utred

ningen hör att upprätta bouppteckning samt en skriftlig berättelse över 

boets tillstånd och orsakerna till obeståndet. I denna ber'Jttelse, s.k. för
valtarberättelse, skall förvaltaren också ange i vad mån förutsättningar för 
återvinning finns. Förvaltaren är vidare skyldig att undersöka om 
anledning finns att misstänka att gäldenären begått gäldenärsbrott. An
märkning i detta hänseende skall tas in i förvaltarberättelsen. 

Förvaltaren skall genom realisation av tillgångarna förvandla boets 
förmögenhetsmassa till penningmedel som skall fördelas mellan borge
närerna. Realisation av boets tillgångar skall i princip ske så snart som 
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möjligt efter första borgenärssammanträdet. Innan utdelning till borge
närerna får ske skall konkurskostnaderna -- i första hand arvoden till för

valtare och rättens ombudsman -- betalas. 

För att en borgenär skall få utdelning krävs i allmänhet att han bevakar 
sin fordran. Bevakningarna granskas av förvaltaren. Denne skall framställa 
anmärkning mot bevakning som han finner obefogad. Uppkommen tviste

fråga prövas i första hand vid ett särskilt sammanträde inför rättens 
ombudsman, det s.k. förlikningssammanträdet. Vid detta skall rättens 

ombudsman söka få till stånd förlikning. Åstadkoms inte förlikning, gär 

tvisten till rätten för prövning i särskilt angiven ordning. Rättens 

avgörande har rättskraft endast i konkursen. 
En ordinär konkurs avslutas i regel genom slututdelning. Visar det sig 

under förfarandets gäng att tillgångarna inte förslår till kostnaderna. skall 

konkursen dock avskrivas efter en procedur som brukar benämnas efter
följande fattigkonkurs. 

Förfarandet vid fattigkonkurs skiljer sig i väsentliga avseenden frän pro

ceduren vid ordinär konkurs. Fattigkonkurs kommer till stånd när det 

finns anledning anta att gäldenärens bo inte täcker kostnaderna för en ordi
när konkurs. Förfarandet är i sådant fall inte inriktat på att åstadkomma 

någon avveckling av boet eller utdelning till borgenärerna. Fattigkonkurs 

syftar i stället till att med bibehållande av konkursens verkningar hindra att 
det i mindre konkurser uppstår kostnader som inte står i rimligt för

hållande till boets omfattning. Meningen med förfarandet är främst att 
utreda om det finns förutsättningar för ordinär konkurs. Bevakning av ford

ringar förekommer ej. Möjlighet att återvinna egendom till konkursboet 

finns inte. Någon egentlig förvaltning av konkursboet kommer inte heller 
till stånd utan konkursdomaren förordnar en god man att ta vård om gälde

närens bo. Den gode mannen har mycket begränsade befogenheter och har 
inte någon skyldighet att utreda om gäldenären gjort sig s~yldig till brott 
eller ej. En fattigkonkurs avskrivs normalt när gäldenären har gått ed på 
riktigheten av en av den gode mannen uppprättad bouppteckning. 

År 1965 avslutades 1.306 konkurser i landet. Av dessa var 590 (45%) 

fattigkonkurser. Antalet konkurser ökade därefter kraftigt fram till år 

1974. Ökningen gällde i särskilt hög grad fattigkonkurserna. År 1974 var 
antalet avslutade konkurser 4.566. varav 70% fattigkonkurser. Under de 

följande åren minskade antalet konkurser. Antalet avslutade konkurser 
har sålunda sjunkit med 22 % fr.o.m. år 1974 t.o.m. år 1977. Fattigkon

kursernas andel av totala antalet konkurser är f.n. omkring 75 %. Upp

gifterna om antalet konkurser som inletts år 1977 och under första halvåret 

1978 tyder på en något ökad konkursfrekvens. 
Vid en jämförelse med andra länder är antalet konkurser i Sverige 

relativt sett mycket högt. Den höga svenska konkursfrekvensen får ses 

bl.a. mot bakgrund av den etableringsfrihet som sedan gammalt räder i 
Sverige. Ett direkt samband kan konstateras mellan fattigkonkursernas 
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växande antal och den stora nybildning av smä aktiebolag som kulminera

de i början pä 1970-talet inom ramen för dft ännu gällande liberala regler 

om nybildning av aktiebolag, vilka tillät aktiebolag med mycket litet aktie

kapital. s.k. 5.000-kronorsbolag. Dessa bolag etablerades sannolikt i stor 

utsträckning av skattetekniska skäl. Gällande konkurs- och bolagslagstift

ning torde ha bidragit till att en del bolag bildats för mindre seriösa syften. 
Härpå tyder inte minst den mycket korta livslängden hos åtskilliga 5.000-

kronorsbolag. Tillgänglig statistik visar att antalet beslutade konkurser 

vari gäldenären är aktiebolag ökat kraftigt både i absoluta och relativa tal. 

Även andra förklaringar finns till att fattigkonkursernas antal har stigit 

så kraftigt. Hot om konkurs kan begagnas som ett effektivt påtrycknings

mcdel mot betalningsförsumliga gäldenärer. Detta medel används i stor 

omfattning av kronofogdemyndigheterna i deras indrivningsverksamhet. 

Även om dessa myndigheter många gänger återkallar konkursansökningar

na. fullföljs ansökan i flertalet fall. Ett annat skäl för kronofogdemyndighe

terna att begära en gäldenär utan tillgångar i konkurs är önskemålet att 

hindra gäldenären att belasta sig med ytterligare skulder eller fortsätta med 

sin rörelse. Detla sammanhänger med att aktiebolag enligt 13 kap. 19 § 

aktiebolagslagen ( 1975: 1385) upplöses tvangsvis genom konkurs. 
Konkursutvecklingen påverkas även av andra faktorer. Gränsen för 

lägsta tillåtna aktiekapital är sedan år 1973 höjd från 5.000 till 50.000 kr 

(SFS 1973:303). Vidare kan i anledning av betänkandet (SOU 1978:66) An

delsbolag en ny bolagsform för mindre företag komma att införas. Vilken 

betydelse dessa förhållanden kan komma att få på konkursfrekvensen går 

nu inte att bedöma. 
När en borgenär endast vill förvissa sig om huruvida gäldenären har 

utmätningsbara tillgängar eller ej, kan han f.n. i stället för konkurs välja att 

begära att gäldenären avlägger utmätningsed enligt lagen (1921:244) om 

utmätningsed. Denna möjlighet utnyttjas i åtskilliga fall. Lagen avses dock 
bli avskaffad till följd av det förslag till utsökningsbalk som har remitterats 

till lagrådet. Förslaget innehåller bl.a. regler om skyldighet för gäldenären 

att lämna uppgifter vid utmätning. Vilken betydelse denna reform kommer 

att få på konkursfrekvensen är svårt att ange. Det bör beaktas att den före

slagna uppgiftsskyldigheten endast rör tillgångarna. Någon återvinning 

skall inte heller i fortsättningen vara möjlig i samband med utmätning. Det 

bör i sammanhanget också erinras om att betalning enligt den statliga löne

garantin endast kan utgå vid konkurs. 
Frågan om den fortsatta konkursfrekvensen är naturligtvis också i hög 

grad beroende av hur man utformar reglerna om handläggning av de 

konkurser som i dag följer reglerna för fattigkonkurs. Görs dessa effek

tivare än f.n. t.ex. genom att möjlighet till återvinning införs. kan intresset 

att begära en gäldenär i konkurs bli större. 

Sammanfattningsvis anser jag det svårt att göra säkra uttalanden om 

konkursutvecklingen i ett längre perspektiv. Tydligt är dock att det inte 
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finns anledning att räkna med någon större förändring under de närmaste 
åren. 

Sedan KL trädde i kraft år 1922 har betydelsefulla förändringar ägt rum 

både i näringslivet och samhället i övrigt utan att detta har återverkat på 
konkursförfarandet. Sedan länge har det stl'ltt klart att regelsystemet bör 

revideras för att tillgodose de nya kraven. Särskilt bristfälligt är det 

nuvarande systemet med fattigkonkurser. Arbetet på att revidera reglerna 

om själva förfarandet i konkurs inleddes år 1971 och har i första hand varit 
anförtrott åt konkurslagskommitten (Ju 1971 :06 ). Denna har i uppdrag att 
göra en allmän översyn av förfarandet och föreslå ändringar på de punkter 

där reformer framstl'lr som angelägna. Konkurslagskommitten lade l'lr 1974 
fram delbetänkandet (SOU 1974:6) Förenklad konkurs m.m. Betänkandet 

innehöll förslag till ett nytt förfarande för mindre konkurser. Detta skulle 

träda i stället för systemet med fattigkonkurser och dessutom tillämpas i 

en del av de konkurser som enligt nuvarande regler skall handläggas som 

ordinär konkurs. 

På grundval av kommitteförslaget lade den dåvarande regeringen år 1976 

fram förslag till en ny ordning för handläggning av mindre konkurser 
(prop. 1975/76:210). I propositionen beräknades att den nya ordningen 
skulle kunna tillämpas i omkring 80 i:;,;, av alla konkurser. Syftet med försla

get var bl.a. att komma till rätta med de brister som är förenade med fattig

konkurserna. Genom förslaget gavs möjlighet att återvinna egendom till 
konkursbo även i mindre konkurser. Vidare föreslogs att man även i 

sådana konkurser skulle utreda förekomsten av eventuella gäldenärsbrott. 
Den föreslagna handläggningsformen skulle tillämpas om det fanns 
anledning anta antingen att gäldenärens bo inte räckte till betalning av de 

konkurskostnader som skulle följa med en ordinär konkurs eller att boet 
med hänsyn till dess omfattning och övriga förhållanden var av enkel 
beskaffenhet och konkursen med fördel kunde genomföras utan bevak

ningsförfarande. Enligt förslaget ankom det på konkursdomaren att pröva 
hur konkursen skulle handläggas. Vid behov fick konkursdomaren skjuta 
upp beslutet i denna fråga en kort tid och i samband härmed uppdra åt 
kronofogdemyndigheten att verkställa utredning i saken. 

I propositionen föreslogs att förvaltare skulle förordnas i alla mindre 

konkurser och - med avvikelse från kommitteförslaget - att till förvaltare 

som regel skulle utses kronofogdemyndighet. 
Det nya förfarandet skilde sig från ordinär konkurs i första hand genom 

att någon bevaknings- och anmärkningsprocedur inte skulle förekomma. I 

de mindre konkurser som gav medel till utdelning ankom det på för

valtaren att på egen hand utreda vilka fordringar som kunde göras gällande 

i konkursen och att upprätta utdelningsförslag. Förslaget skulle prövas av 
konkursdomaren. Denne skulle utöva en viss tillsyn över förvaltarens 

verksamhet. 
Propositionen innehöll också förslag till nya regler om ansvaret för 
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konkurskostnaderna. Enligt förslaget skulle konkursdomaren bestämma 

ersättning till förvaltaren i mindre konkurs. Om konkurskostnaderna inte 
kunde tas ut av boet skulle de betalas av den borgenär som sökt gälde

nären i konkurs. intill ett visst belopp, eller i sista hand av staten. Vidare 
föreslogs att kraven på konkursförvaltarens kvalifikationer skulle höjas 
och att förvaltare i ordinär konkurs skulle utses av konkursdomaren. 

I sitt betänkande (LU 1976/77: 11) med anledning av propositionen intog 
lagutskottet den ståndpunkten att frågorna om förvaltnings- och tillsyns
organ i säväl mindre som ordinära konkurser borde lösas i ett samman
hang. Utskottet uttalade även bl.a. att del var mindre lämpligt att krono
fogdemyndighet skulle handha konkursförvaltningen. Utskottet hem
ställde om avslag pä propositionen och riksdagen beslöt i enlighet med ut
skottets förslag (rskr 1976/77:63). En minoritet i utskottet och i riksdagen 

ansåg dock att propositionsförslaget borde bifallas. 
Med anledning av riksdagens beslut utfärdade regeringen tilläggsdirektiv 

varigenom konkurslagskommitten fick i uppdrag att ytterligare pröva 
frågan om förvaltningen i mindre konkurser. I direktiven angavs vissa rikt
linjer för kommittens överväganden i den delen. 

Kommitten avlämnade i juli 1977 delbetänkandet (SOU 1977:29) 
Konkursförvaltning. Betänkandet innehåller förslag till nya regler för 
förvaltning och tillsyn i både ordinära och mindre konkurser. 

När det gäller de ordinära konkurserna anser kommitten att man bör 
eftersträva en mindre formbunden förvaltning som medger en snabb och 

rationell avveckling av konkursboet och att tillsynen över förvaltningen 
bör göras effektivare. Enligt kommitten bör i ett nytt förvaltnings- och 
tillsynssystem borgenärer och arbetstagare ges bättre möjligheter att 
komma till tals i viktigare frågor. Kommitten anser också att arbets
marknads- och regionalpolitiska synpunkter i viss omfattning bör tillgodo
ses inom konkursens ram. Enligt kommitten är reformbehovet i de angivna 
hänseendena angeläget. 

I enlighet med vad som föreslogs i prop. 1975/76:2 IO anser kommitten 
att kraven på konkursförvaltares kompetens skall skärpas och att konkurs
domaren skall utse förvaltare i ordinär konkurs. Enligt kommitten bör 

endast specialister i fortsättningen anlitas som förvaltare. Kommittens 
förslag innebär vidare att förvaltaren får en självständigare ställning i för

hållande till tillsynsorgan och borgenärs kollektiv. Rättens ombudsman 

föreslås bli avskaffad och tillsynen i stället anförtrodd åt kronofogdemyn

digheten. Konkursdomaren skall inte längre utöva tillsyn över konkursen. 
Förvaltaren skall vid sin förvaltning samråda med tillsynsorgan och de 
borgenärer som särskilt berörs. Tillsynsorganets huvuduppgift blir enligt 
kommitten att övervaka att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt och i överensstämmelse med KL och annan lagstiftning. Särskild vikt 
skall härvid läggas vid att tillse att avvecklingen inte fördröjs i onödan. 
Konkursdomaren skall överta rättens ombudsmans nuvarande uppgift att 
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söka åstadkomma förlikning av tvistiga fordringar. 

Kommitten föreslår vidare att ett allmänt ombud skall kunna utses i 

konkurs med uppgift att verka för att bl.a. arbetsmarknadspolitiska 

intressen beaktas. Särskilda regler om samråd med och information till de 

anställda i ett konkursdrabbat företag föreslås också. Konkursförvaltaren 

föreslås fä rätt att tillgripa tvång gentemot tredskande gäldenär i vissa fall. 
Det förslag kommitten har lagt fram i fråga om de mindre konkurserna 

innefattar en överarbetning av förslaget i prop. 1975/76:210. Enligt kom

mittens förslag skall förvaltare i mindre konkurser i princip ha samma 
kvalifikationer som förvaltare i ordinär konkurs, vilket innebär att i 

allmänhet advokat skall utses. Förvaltningen skall stå under tillsyn av 

kronofogdemyndigheten. Förvaltaren skall samråda med tillsynsorganet 

och särskilt berörda borgenärer i viktigare frågor. 

Enligt vad kommitten föreslår skall konkursdomaren alltid bestämma 

handläggningsform i samband med konkursbeslutet. Kommitten lägger 

fram vissa förslag som syftar till att ge konkursdomaren underlag för 

beslut i handläggningsfrågan. Om konkursdomaren bestämmer att 

konkursen skall handläggas som mindre konkurs och det senare visar sig 

att förutsättningar för denna konkursform saknas, skall övergång till ordi

när konkurs kunna äga rum. 

Kommitten föreslår vidare att reglerna om gäldenärens skyldigheter 

revideras. Dessa regler avses bli tillämpliga oavsett i vilken form 

konkursen handläggs. Sammantaget innebär förslaget i denna del en 

skärpning i jämförelse med nuvarande bestämmelser. Bl.a. skall gälde

nären vara underkastad förbud att utan tillstånd lämna landet under hela 

konkursen och hans pass skall kunna tas ifrån honom. I kvalificerade fall 

skall enligt förslaget gäldenären redan när konkursansökan har gjorts 

kunna förbjudas att lämna landet. 
Innan jag går närmare in på kommittens förslag vill jag uppehålla mig 

något vid syftena med en konkurs, utöver vad jag tidigare har sagt. KL 

bygger på att konkursen endast har till ändamål att tillgodose borge

närerna. Det är enligt min mening också ett starkt samhällsintresse att 

reglerna om konkurs är utformade så att förlusterna för borgenärerna kan 
begränsas. Genom 1975 års reform ges vidgade möjligheter att genom åter

vinning återföra egendom till den förmögenhetsmassa som kan utdelas till 

borgenärerna. 

När det gäller konkursförfarandet kräver borgenärernas intresse att det 

är så effektivt som möjligt och att konkurskostnaderna hålls nere. 

Konkursavvecklingen får inte heller ta längre tid än vad som är nödvändigt 

med hänsyn till förhållandena i den enskilda konkursen. Även gäldenären 

har intresse av att avvecklingen är så effektiv och billig som möjligt. 

Önskemålet om ett effektivt konkursförfarande får dock inte drivas så 

långt att rättssäkerheten äventyras. Jag vill betona angelägenheten av att 
regelsystemet utformas så att både borgenärer och gäldenären ges 
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möjlighet att komma till tals i de olika frågorna. 

Konkursinstitutet måste emellertid ses i ett vidare perspektiv än som 

hittills anlagts. När ett företag befinner sig i en ekonomisk kris, vare sig 

det gått så långt som till konkurs eller ej, gör sig även andra än rent 

ekonomiska intressen gällande. Om verksamheten t.ex. läggs ned vid ett 

företag, kan detta få allvarliga verkningar för de anställda. Samhället har 

på senare tid tagit på sig ett allt större ansvar för att upprätthålla syssel

sättningen och över huvud för att säkerställa en gynnsam utveckling av 

näringslivet. Detta kommer till uttryck bl.a. i statliga engagemang i form 

av stöd och bidrag i en mångfald former. Med hänsyn till dåtida samhälls

förhållanden var det naturligt att man vid tillkomsten av KL hade de rent 

ekonomiska intressena i blickpunkten. I dagens samhälle bör man emeller

tid vid utformningen av nya bestämmelser om konkursförfarandet även ta 

hänsyn till t.ex. de sysselsättningspolitiska intressena. Förfarandet bör i 

framtiden vara uppbyggt så att även sådana intressen kan beaktas i kon

kursen. Det sagda innebär inte att borgenärernas intressen skall efter

sättas. 

Ännu ett viktigt samhällsintresse påverkar utformningen av konkursför

farandet. Det är allmänt bekant att en betydande brottslighet förekommer i 

samband med konkurser. Det rör sig främst om gäldenärsbrott. som inte 
sällan utgör ett led i en mera omfattande ekonomisk brottslighet. Under

sökningar visar att gäldenärsbrott kan antas förekomma i samband med 

40-50% Jv alla fattigkonkurser och i en något mindre andel av de ordinära 

konkurserna. Den brottslighet som förekommer vid konkurser kan ses 
som ett betydande inslag i den ekonomiska brottsligheten. Arbetet på att 
bekämpa denna typ av brottslighet har intensifierats under den senaste 

tiden. Det är viktigt att själva konkursförfarandet utformas så att möjlig

heterna att uppdaga och beivra förekommande brottslighet väsentligt för

bättras. En sådan nyordning skulle säkerligen också fä en betydande 

preventiv effekt. 
Vid remissbehandlingen har frågan om tillsynens utformning i ordinär 

konkurs varit föremål för stor uppmärksamhet. Meningarna har härvid gått 

starkt isär i fråga om kommittens förslag att rättens ombudsman skall 

avskaffas och att kronofogdemyndighet skall utöva tillsynen över 

konkursförvaltningen. Många remissinstanser anser att förslaget innebär 

en betydelsefull förstärkning av tillsynsfunktionen. Ungefär lika många 

remissinstanser riktar kritik mot förslaget, som enligt deras mening 

innebär en försämring. 

För egen del vill jag redan här nämna att jag delar kommittens mening 

att rättens ombudsmans tillsynsuppgifter bör föras över til\ en myndighet, 

som också bör få överta konkursdomarens tillsynsfunktion. Jag förordar 

emellertid att tillsynen i vissa hänseenden skall anordnas på ett annat sätt 

än kommitten har föreslagit. Härigenom torde enligt min mening de 

kritiska synpunkter som har förts fram under remissbehandlingen i stor 
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utsträckning tillgodoses. 
Kommittens övriga förslag har fått ett övervägande positivt mlittagande. 

Från många håll understryks att förslagen i dessa delar tillgodoser 
angelägna reformbehov. För egen del anser jag att kommittens förslag i allt 

väsentligt uppfyller de krav som enligt vad jag nyss anfört bör ställas pä 

ett nytt konkursförfarande. Förslagen bör därför läggas till grund för en 

revision av konkurslagstiftningen. Denna revision medför följdändringar 

även vad gäller annan lagstiftning, bl.a. lönegarantilagen. 

Som jag nyss nämnde föreslår kommitten att ett allmänt ombud skall 

kunna tillsättas i konkurs. Ombudet skall ha till uppgift att beakta arbets

marknads- och regionalpolitiska intressen. Förslaget har fått ett genom
gående gynnsamt mottagande under remissbehandlingen. Även jag anser 

att det finns skäl som talar för förslaget. Emellertid har frågan om in

förandet av ett allmänt ombud samband med bedömningen av vilka 

insatser från samhällets sida som kan komma i fråga i konkurs. Bl.a. är 

ombudets befogenheter i viss mån beroende av vilka arbetsmarknads- eller 
regionalpolitiska hjälpmedel som står till förfogande. Dessa frågor har i sin 

tur samband med den mer övergripande frågan om vilka medel samhället 

bör sätta in när företag befinner sig i ekonomisk kris. Hithörande problem 
behandlas f.n. av en arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet. 
Arbetsgruppen torde också komma in på frågan om det behövs en 

utbyggnad av de nuvarande konkurs- och ackordsinstituten för att vinna 

rådrum i de fall då företag av väsentlig betydelse för sysselsättningen 

råkar i ekonomiska svårigheter. 

Övervägande skäl talar för att man i avvaktan på nämnda utrednings

arbete dröjer med att ta ställning till frågan om införande av ett allmänt 

ombud i konkurs. Jag lägger alltså inte nu fram något förslag på den 
punkten. 

Kommittens förslag är i lagtekniskt avseende ett provisorium. Bl.a. 

kvarstår KL:s ålderdomliga systematik och språkbruk. Vidare är 
samspelet mellan de olika regelsystemen för ordinär och för mindre 
konkurs tämligen invecklat. 

Under remissbehandlingen har ifrågasatts om det är motiverat att hålla 

fast vid KL:s nuvarande systematik med två handläggningsformer, när den 
enda väsentliga skillnaden mellan dem är att bevakningsförfarande inte 
skall komma till användning i mindre konkurs. De undantagsbestämmelser 

som behövs för att möjliggöra handläggning i enklare form i vissa fall 

skulle kunna tas in i de bestämmelser som är gemensamma för de bägge 

typerna av konkurser. Det kan också ifrågasättas om KL:s systematik. 

som bygger på att ordinär handläggning är det regelmässiga, bör behållas 
när i verkligheten mindre konkurs kommer att utgöra huvudfallet. En 

reform i de hänseenden som jag tidigare har berört bör emellertid inte 

fördröjas av dessa mer formella frågor. I den avslutande etappen av 
reformarbetet ges tillfälle att ta ställning till dessa och andra frågor som 
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rör systematiken och den formella utformningen i övrigt av KL. Dä fär 
ocksä frägan om vad som hör hemma i KL och i konkursförordningen 
(KF) prövas i sin helhet. I det sammanhanget bör även frägan om 
konkursdomarinstitutionens avskaffande tas upp. 

5.2 Förvaltning i ordinär konkurs 

5.2. I Förvaltares kvalifikationer 

De grundläggande bestämmelserna om förvaltares kvalifikationer i 

ordinär konkurs finns i 42 § KL. Enligt denna paragraf skall förvaltare äga 

sådan insikt och erfarenhet som med hänsyn till boets omfattning och 
beskaffenhet fordras för förvaltningens behöriga handhavande. Något 

krav på att förvaltaren skall vara jurist uppställs inte i lagen. 1 praktiken 
utses dock regelmässigt advokat eller annan jurist till förvaltare. 

I prop. 1975/76:210 föreslogs en ny lydelse av 42 §. Enligt den skulle 
konkursförvaltare ha den insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, 

åtnjuta borgenärernas förtroende samt även i övrigt vara lämplig för upp
draget. Av uttalanden i propositionen framgår att avsikten med de nya 

kvalifikationskraven var att specialister på konkursförvaltning i allmänhet 
skulle anlitas som förvaltare. Allmänpraktiserande jurister skulle inte 
annat än i andra hand komma i fräga för förvaltaruppdragen. Varken 
själva lagförslaget eller motivuttalandena mötte någon erinran vid riks
dagens behandling av propositionen. 

I betänkandet Konkursförvaltning har konkurslagskommitten utan 
ändring tagit upp den i prop. 1975/76:210 föreslagna lydelsen av 42 §. 

Kommitten har härvid hänvisat till motivuttalandena i propositionen. 
Kommittens förslag i denna del har fätt ett övervägande positivt mot
tagande. De flesta remissinstanser anser sålunda att en skärpning av 
nuvarande kvalifikationskrav är befogad och tillstyrker att uppdragen i 
första hand anförtros specialister. Några remissinstanser uttalar dock 

tvivel pä att det överallt finns personer som uppfyller de nya kraven. Ett 
par andra instanser anser att de föreslagna kvalifikationskraven leder för 

långt. Det framhålls sålunda att flertalet konkurser inte är mer kompli
cerade än att de allmänpraktiserande jurister som nu anses lämpliga även i 

framtiden bör kunna anlitas. Tanken på att införa auktorisation av 
konkursförvaltare förs fram av ett par remissinstanser. Från några håll 
uttalas att kronofogdemyndighet bör vara förvaltare både i mindre och i 
ordinära konkurser. 

För egen del vill jag understryka att utvecklingen i näringslivet och sam

hället i övrigt gjort att stora krav i allmänhet måste ställas på en konkurs
förvaltare. Att konkursförvaltaren är väl kvalificerad får ses som en grund

läggande förutsättning för att förvaltningen skall kunna vara effektiv och 
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ändamålsenlig. En förvaltare behöver i regel besitta, förutom allmänna 
juridiska kunskaper, företagsekonomiska insikter, kunskaper om bok
föring och redovisning samt kännedom om och vana vid affårsjuridiska 

spörsmål. Dessa krav gör att förvaltarna som regel bör sökas bland 
personer som i sin verksamhet är särskilt inriktade p.:'i affärsjuridiska 
frågor. 

Ett annat viktigt krav som i allmänhet måste ställas på en konkursförval

tare är att han förfogar över en väl utvecklad kontorsorganisation med 
resurser för bokföring och redovisning. Detta är av betydelse särskilt i 

sådana företagskonkurser där rörelsen under en tid drivs vidare. Vidare 

måste av en förvaltare krävas att han har sådana insikter i straffrättsliga 
frågor att han på ett tillfredsställande sätt kan lösa uppgiften att undersöka 
om gäldenären kan misstänkas för brott. 

Utöver vad som följer av de nu angivna kraven måste en förvaltare i 

många fall vara väl förtrogen med arbetsrättsliga och arbetsmarknads
politiska frågor. Sådana spörsmål aktualiseras när gäldenären har drivit 
rörelse. Bland de frågor förvaltaren då skall ta ställning till är om driften 
bör fortsättas t.v. och om förutsättningar för rörelsens fortbestånd finns på 
längre sikt. 

De kompetenskrav som sålunda bör gälla medför enligt min mening att 

allmänpraktiserande jurister i princip inte bör förordnas till förvaltare i 
ordinär konkurs. Förvaltaruppdragen bör i stället koncentreras till en 
ganska begränsad grupp av personer - företrädesvis advokater - som 
specialiserat sig på konkursförvaltning men även andra, t.ex. ledande 

tjänstemän hos Sveriges Ackordscentral. Jag är medveten om att detta kan 
medföra att lämplig förvaltare inte alltid finns tillgänglig på den ort där 
konkursen handläggs. De något ökade kostnaderna för resor m.m. som ett 
anlitande av en specialist i dessa fall medför väger emellertid lätt i jämfö
relse med de vinster som en effektivare handläggning ger. Jag vill emeller
tid betona att det inte är något krav på att samtliga uppdrag inom en viss 
region skall gå till en enda advokatbyrå. Huruvida en eller flera advokat
byråer anlitas får bl.a. bero på mängden av uppdrag. Jag vill också under
stryka att det för att en nyrekrytering av lämpliga förvaltare skall kunna 
äga rum är nödvändigt att i viss mån göra avkall på kravet att förvaltare 
alltid skall ha erfarenhet av konkursförvaltning. 

Redan i dag finns framför allt i storstadsområdena många advokater som 

kan sägas vara specialiserade på konkursförvaltning. Däremot torde till
gången på sådana specialister vara mindre utanför storstadsområdena. Jag 

anser emellertid att det på ganska kort tid bör vara möjligt att skapa en till
räckligt stor grupp av personer som uppfyller kraven. Härvid beaktar jag 

också att i kretsen av dem som är kvalificerade kan beräknas ingå en del 
advokater som f.n. fullgör uppdrag som rättens ombudsman. 

Under remissbehandlingen har förts fram den tanken att man borde 
införa auktorisation av konkursförvaltare. För min del anser jag att behov 
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av en sådan ordning knappast föreligger. Jag kommer i det följande att 
föreslå att konkursdomaren alltid skall utse förvaltare i ordinär konkurs. 
Det torde vara fullt möjligt för konkursdomarna att med ledning av de 
kvalifikationskrav som lagtexten och motivuttalandena uppställer utse 
förvaltare med önskvärd kompetens. 

I prop. 1975/76:2 IO uttalade dåvarande departementschefen att det var 

svårt att i lagtext precisera de kvalifikationskrav som borde gälla i fråga 
om förvaltarskap. Jag delar denna uppfattning. Emellertid bör det av 

lagtexten klart framgå att speciella insikter i och erfarenheter av konkurs
frågor är avgörande vid tillsättande av förvaltare. 

Med stöd av det anförda förordar jag att man i lagtexten till en början tar 
in det allmänna kvalifikationskravet att förvaltare skall ha den särskilda 
insikt och erfarenhet som uppdraget kräver. Vidare bör anges att förval
tare skall ha borgenärernas förtroende och att han även i övrigt skall vara 
lämplig för uppdraget. Härav följer enligt min mening att det i allmänhet 

är olämpligt att borgenär eller dennes ombud blir förvaltare i konkursen. 
Några principiella hinder mot en sådan lösning finns dock inte, om endast 
en borgenär finns eller övriga borgenärer godtar lösningen. 

Advokatsamfundet har med hänvisning till specialistkravet förordat en 
föreskrift om att förvaltaren skall vara lagfaren. För egen del vill jag först 
framhälla att det redan av det allmänna kravet på att förvaltaren skall ha 
den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver följer att person 

med juridisk examen regelmässigt bör komma i fråga som förvaltare. Jag 
vill dock inte utesluta möjligheten av att i undantagsfall anlita någon som 

visserligen saknar sådan examen men som förvärvat motsvarande 
kunskaper i sin verksamhet eller som annars uppfyller de särskilda krav 
som den ifrågavarande konkursen kan ställa I.ex. i fråga om företags
ekonomiskt kunnande. Den särskilda juridiska sakkunskap som behövs 
kan i sådana fall tillhandahållas på annan väg. Jag är alltså inte beredd att i 
lagtexten föra in krav på att förvaltare skall vara lagfaren. 

Några remissinstanser har efterlyst uttryckliga regler om jäv för förval
tare. Med anledning härav vill jag först erinra om att konkurslagskommit
ten i betänkandet (SOU 1974:6) Förenklad konkurs m.m. föreslog en före

skrift om att till förvaltare inte fick utses någon som står gäldenären nära 

eller är beroende av honom. Dåvarande departementschefen ansåg i prop. 
1975/76:2 IO att det var så pass självklart att den som omfattas av det när
ståendebegrepp som anges i 29 a § KL inte borde utses till förvaltare att en 

lagbestämmelse härom kunde föranleda felaktiga motsatstolkningar när 
det gällde andra situationer. Jag delar denna uppfattning. 

En annan fråga som behandlades av kommitten i nämnda betänkande 
och som var föremål för viss uppmärksamhet under remissbehandlingen 

gällde huruvida en tidigare rådgivare till gäldenären borde ffi utses till 
förvaltare. Dåvarande departementschefen ansåg att det givetvis kunde 
vara rationellt att en person som var väl insatt i gäldenärens affärer blev 
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förvaltare. Häri låg dock stora risker. Förutom att en person som har varit 

gäldenärens rådgivare i ekonomiska angelägenheter i och för sig kan bli 

utsatt för misstanke om att även under konkursen vilja gynna sin förre 

klient kan det också inträffa att han behöver ta direkt befattning med en 

tidigare affårstransaktion som han själv har deltagit i. Den snm varit bok

förare eller deklarationsmedhjälpare till gäldenären eller varit revisor i ett 

aktiebolag som har försatts i konkurs borde enligt dåvarande departc

mentschefcn under inga omständigheter förordnas. Det borde emellertid 

inte vara uteslutet att till förvaltare förordna en person som före konkursen 

har blivit anlitad av gäldenären för att klara upp dennes insolvenssituation. 

Jag vill för min del ansluta mig till dessa uttalanden. Det innebär att bety

delsen av tidigare ställning som rådgivare till gäldenären fär bedömas från 
fall till fall vid avgörandet av om vederbörande är lämplig för uppdraget. 

Av det allmänna lämplighetskravet följer också att den som är omyndig 
eller i konkurs inte kommer i fråga som förvaltare. Den nuvarande 

särskilda bestämmelsen härom är därför överflödig. Jag delar uppfatt

ningen i prop. 1975/76:2!0 att den som uppnått pensionsåldem endast i 

undantagsfall bör förordnas till förvaltare men att någon särskild lagregel 

härom inte är behövlig. 

5 .2 .2 Utseende a1· j(}ri•a/tare 

KL:s regler om tillsättande av förvaltare innebär att interimsförvaltare 

utses av konkursdomaren i samband med konkursbeslutet (43 *) och att 

slutlig förvaltare väljs av borgenärerna vid första borgenärssammanträdet 

(45 § ). Endast om ingen borgenär kommer tillstädes vid detta sammanträde 

eller den som borgenärerna har valt är obehörig eller olämplig, får kon
kursdomaren utse slutlig förvaltare. 

Enligt prop. 1975/76:210 skulle konkursdomaren i samtliga fall utse 

slutlig förvaltare. Detta skulle ske vid första borgenärssammanträdet efter 

hörande av där närvarande borgenärer. Nuvarande regler om utseende av 

interimsförvaltare behölls. Förslaget mötte inte någon erinran vid 

riksdagsbehandlingen. 

Kommittens nu förevarande förslag innehåller i huvudsak samma regle

ring som propositionsförslaget. Nästan alla remissinstanser tillstyrker eller 

godtar kommitteförslaget i dessa hänseenden. 

I prop. 1975/76:210 uttalades att ordningen med borgenärsval inte inne

håller garantier för att tillräckligt kvalificerade personer utses till slutliga 

förvaltare. Konkursdomaren skall visserligen se till att den som borgenä

rerna har valt är behörig och lämplig men i praktiken torde det krävas myc

ket starka skäl för att konkursdomaren skall underkänna den av borgenä

rerna valde. Förslaget att slutlig förvaltare skall utses av konkursdomaren 

var därför enligt dåvarande departementschefen väl förenligt med de öka

de kvalifikationskraven. Jag kan för min del ansluta mig till dessa uttalan-
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den. En ordning där slutlig förvaltare utses av konkursdomaren har ocksi1 
den fördelen att den främjar tilltron till förvaltarens opartiskhet. 

Kommittens förslag att konkursdomaren skall höra närvarande horge

nlirer innan han utser slutlig förvaltare har föranlett erinran endast från 
RSV. som anser att man bör kunna underlåta att inhämta horgenärernas 

synpunkter på förvaltarvalet. Enligt RSV kommer konkursdomaren i ett 
dilemma genom att han samtidigt som han skall inhämta borgenärernas 

synpunkter skall verka för att den av honom utsedde interimsförvaltaren 

blir slutlig förvaltare. Borgenärernas synpunkter kan enligt RSV tillmätas 
underordnad betydelse mot bakgrund av de skärpta kvalifikationskrav 

som skall gälla. RSV påpekar också att konkursdomarens och tillsyns
myndighetens kännedom om presumtiva förvaltare garanterar att till

räckligt underlag för prövningen finns. Om borgenärerna inte skall höras. 
kan enligt RSV systemet med interimsförvaltare avskaffas. 

För min del anser jag det naturligt med hänsyn till konkursens ändamål 
att borgenärerna har möjlighet att yttra sig i förvaltarfrågan. Ett konkursbo 

måste dock ställas under förvaltning så snart konkursen beslutats. Någon 

möjlighet att redan då inhämta borgenärernas synpunkter finns inte. Mot 

bakgrund härav synes ett system med interimsförvaltare och slutlig för
valtare ofrånkomligt. En sådan ordning har också vissa praktiska fördelar. 

Vid tiden för första borgenärssammanträdet har man klarare överblick 

över konkursboets förhållanden och kan säkrare bedöma vilka kvalifi
kationskrav som bör ställas på förvaltaren i konkursen. Till första borge

närssammanträdet kan undantagsvis också tänkas komma fram omstän

digheter som gör att den tidigare interimsförvaltaren inte bör utses därför 
att hans opartiskhet kan sättas i fråga . .Upplysningar i dessa hänseenden 

kan lämnas av bl.a. borgenärerna. Vad jag nu har sagt hindrar inte att 
konkursdomaren med tanke på att ett utbyte av förvaltare kan vara förenat 
med nackdelar bör sträva efter att till interimsförvaltare utse någon som 

kan antas vara lämpad att handha förvaltningen under hela konkursen. Att 
konkursdomaren får räkna med att det någon gång kan komma fram 

omständigheter som gör att interimsförvaltaren inte bör komma i fråga 

som slutlig förvaltare innebär enligt mitt synsätt inte någon allvarligare 

olägenhet. 
Som jag tidigare har antytt och som jag senare återkommer till anser jag 

liksom kommitten att tillsynen över konkursförvaltning bör utövas av en 
myndighet. Det synes lämpligt att tillsynsmyndigheten hörs av konkurs

domaren innan denne utser slutlig förvaltare vid första borgenärssamman

trädet. Tillsynsmyndigheten bör dessutom höras när interimsförvaltare 

skall tillsättas. Genom tillsynsmyndighetens medverkan fär konkursdoma

ren ett säkrare underlag för sin bedömning av förvaltarfrägan. 
LO har framfört önskemål om att konkursdomaren. innan han utser 

slutlig förvaltare. även skall höra berörda arbe~stagarorganisationer. För 

min del vill jag erinra om att en arbetstagare, som är borgenär, i likhet med 
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annan borgenär enligt förslaget har rätt att till konkursdomaren framföra 
synpunkter i förvallarfrågan. Detta torde oftast komma att ske genom den 

arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Principiella skäl talar 

mot att det i KL införs en bestämmelse om att arbetstagarorganisation 

skall höras rörande förvaltarvalet även om dess medlemmar inte har några 

fordringar mot gäldenären. Som jag tidigare har uttalat (avsnitt 5.1) är kon

kursens ändamål i första hand att tillgodose borgenärernas intresse att fä 

betalt för sina fordringar. Konkursförvaltaren är att se som en förtroende

man för borgenärerna. Det är därför naturligt att det är denna krets som 

yttrar sig i frågan om förvaltare. Vidare bör beaktas att arbetstagarnas 

intressen i förhållande till konkursboet i stor utsträckning tillgodoses 

genom regler som är tillämpliga på själva förvaltningen. Sålunda är arbets

tagarna genom lagen ( 1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i bety

dande mån tillförsäkrade rätt att komma till tals i de viktigare förvaltnings

frågorna och att bli informerade om konkursens gång. Jag finner alltså 

någon bestämmelse av det slag LO förordar inte påkallad. I detta samman

hang vill jag upprepa att ett av de speciella kompetenskrav som bör ställas 

på en konkursförvaltare är att han är förtrogen med de arbetsrättsliga 

frågorna. 

Advokatsamfundet har i sitt remissvar på.pekat att konkursdomaren vid 

sitt val av förvaltare endast bör fästa vikt vid synpunkterna frän så.dana 

borgenärer som har praktisk möjlighet att få utdelning. Denna fråga togs 

upp i prop. 1975/76:210. Där framhölls att det givetvis i första hand är de 

borgenärer som varken har sin rätt tryggad eller kan anses uteslutna från 

varje praktisk möjlighet att få utdelning, vilka har det egentliga intresset av 

hur förvaltningen bedrivs. Konkursdomaren hade därför anledning att 

fästa särskild vikt vid sådana borgenärers uppfattning, framför allt om 

deras fordringar var betydande. Detta uteslöt emellertid inte att även 

annan borgenärs uppfattning kunde vara värd att beakta. Jag ansluter mig 

till dessa uttalanden. Det bör bl.a. beaktas att borgenärs utdelningsmöjlig
heter i konkursen kan ändras till följd av återvinning och annat. 

5.2.3 Antalet förvaltare 

Bestämmelser om antalet förvaltare finns i 41 § KL. Antalet bestäms av 

konkursdomaren. Mer än en förvaltare får inte utses, om inte konkurs

domaren med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet anser att 
förvaltningen oundgängligen bör delas eller det eljest i särskilt fall är 

oundgängligen nödvändigt med mer än en förvaltare. Borgenärerna skall 

beredas tillfälle att yttra sig rörande antalet slutliga förvaltare. 

Kommitten påpekar att KL:s regler om möjligheten att utse flera förval

tare tar ses mot bakgrund av de förhållanden som rådde före lagens till-

11 Riksda1-1en 1978/79. I sam/. Nr /05 
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komst. Då utsågs ofta onödigt många förvaltare i konkurserna vilket 
medförde att konkurskostnaderna blev oskäligt höga. Kommittens under
sökningar av de år 1974 avslutade ordinära konkurserna visar att de 

konkurser där flera förvaltare utsägs var ytterst fä. Fler än två förvaltare 
utsågs aldrig. 

Kommitten anser att man i ett nytt förvaltningssystem bör hålla fast vid 

att endast en förvaltare i regel bör utses. Härför talar framför allt intresset 
av att hålla konkurskostnaderna nere. Emellertid pekar kommitten på 
vissa förhållanden som kan föranleda behov av flera förvaltare i en 
konkurs. Utvecklingen i näringslivet torde sålunda ha medfört behov av 

ökade möjligheter att dela upp förvaltningsuppgifterna. I en stor företags
konkurs räcker det kanske inte med en lagfaren förvaltare, utan dessutom 

bör en person med speciell sakkunskap inom ett visst omräde, t.ex. 
rörande tekniska och ekonomiska frågor, tillföras förvaltningen. I fall då 
gäldenären drivit rörelse eller har egendom på flera håll kan det enligt 
kommitten tänkas vara påkallat med olika förvaltare pä skilda orter. Enligt 
kommitten föreligger numera inte någon anledning att befara att möjlig
heten att utse flera förvaltare skall missbrukas. Kommitten förordar därför 
en viss uppmjukning av nuvarande villkor för att flera förvaltare skall fä 
utses. 

Kommitten föreslår sålunda att mer än en förvaltare inte skall fä utses, 
om ej konkursdomaren med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet 
anser det erforderligt att förvaltningen delas eller att den handhas odelad 

av flera förvaltare. 
För egen del anser jag i likhet med kommitten att det är befogat att något 

utvidga möjligheterna att utse flera förvaltare. Jag ansluter mig därför till 
kommittens förslag som har godtagits av nästan alla remissinstanser. 
Förslaget bör ocksä ses mot bakgrund av det nya förvaltnings- och tillsyns
system som jag kommer att föreslå (avsnitt 5.2.5 och 5.3) och som innebär 
att en stor del av de förvaltningsfunktioner som f.n. ankommer på rättens 

ombudsman upphör. 
Även om alltså möjligheterna att utse två eller flera förvaltare bör 

utvidgas, vill jag betona att de kostnadshänsyn som ligger bakom nuva
rande regler gör sig gällande även i fortsättningen. Det bör alltsä endast 

undantagsvis förekomma att mer än en förvaltare utses. Det skall i så fall 
vara fråga om en konkurs som verkligen är omfattande och komplicerad. I 

mänga fall kan behovet av särskild sakkunskap tillgodoses genom att 
förvaltaren anlitar sakkunnigt biträde. Jag återkommer strax till den saken. 
En garanti mot att de något uppmjukade reglerna inte utnyttjas för mycket 
ligger i att det liksom enligt gällande ordning skall ankomma pä konkurs

domaren att avgöra antalet förvaltare. 
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5 .2 ../ SakkunniRf hitriidt! 

I 54 ~ KL föreskrivs att förvaltaren fär anlita sakkunnigt hiträde för bo

uppteckningsförrättningen, om det befinns nödvändigt. 

Kommitten anser att en förvaltare ibland kan behöva anlita sakkunnigt 

biträde även för andra uppgifter än sådana som har samband med boupp

teckningsförrättningen. Det kan vara fråga om att låta en revisor granska 

gäldenärens bokföring eller att anförtro försäljning av speciellt slags egen

dom åt fackman. Även vid fortsatt drift av gäldenärens rörelse kan hjälp av 

någon sakkunnig i ekonomiska eller tekniska frågor vara påkallad. Enligt 

kommittens mening bör det införas en generell bestämmelse som ger 

förvaltaren rätt att för viss förvaltningsåtgärd anlita biträde av sakkunnig 

om han finner det nödvändigt. 

Kommittens förslag har godtagits vid remissbehandlingen. Även jag 

ansluter mig till förslaget. 

Det bör liksom f.n. ankomma på förvaltaren att avgöra i vilken utsträck

ning det är nödvändigt att ta sakkunnigt biträde i anspråk. Vid denna 

bedömning bör förvaltaren se till att han endast belastar boet med utgifter 

som är påkallade. I överensstämmelse med vad som f.n. anses gälla i fråga 

om anlitande av sakkunnigt biträde för bouppteckning bör det vara tillåtet 

för förvaltaren att anlita sakkunnig även av den anledningen att det ställer 

sig billigare för boet än om förvaltaren själv skulle utföra uppgiften. 

5.2.5 Fiirvaltarens ställning m.m. 

Förvaltaren skall enligt KL i en rad hänseenden inhämta samtycke av 

eller fatta beslut gemensamt med rättens ombudsman. Bestämmelser 
härom finns i 60, 61. 64. 66. 67, 70-72 och 76-79 §§KL. Detta är fallet 

bl.a. i fråga om fortsättande av gäldenärens rörelse. försäljning av boets 

egendom och förlikning angående osäker eller tvistig tillgång. Rättens 

ombudsman förutsätts vidare skola ge råd åt förvaltaren. För en del 

åtgärder krävs enligt KL att borgenärerna samfällt lämnar sitt samtycke 

eller beslutar i saken. Föreskrifter härom finns i 60, 64. 65. 70- 72. 77 och 

78 §§. Det rör sig här i stor utsträckning om samma frågor som rättens 

ombudsman skall kopplas in på. Dessa frågor hänskjuts till borgenärerna 

bl.a. då skilda meningar uppstår mellan förvaltaren och rättens ombuds

man. Borgenärernas beslutanderätt utövas vid borgenärssammanträde. KL 

innehåller vidare enstaka bestämmelser (71, 75. 76 §§)om att speciella 

grupper av borgenärer skall ge sitt medgivande till vissa åtgärder med 

avseende på lös egendom. Bland annat gäller att lös egendom vari 

borgenär har panträtt eller annan särskild förmånsrätt inte utan hans med

givande får säljas på annat sätt än på auktion, om hans rätt är beroende av 

försäljningen. 
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Beträffande en del förvaltningsåtgärder föreskrivs i KL att gäldenären 

skall höras (se 60, 61, 70, 71 och 78 §§). Detta gäller bl.a. vissa frågor 
angående försäljning av boets egendom. I några frågor (se 63, 7 I. 76. 78 
§§) har gäldenären ett avgörande inflytande, bl.a. beträffande försäljning 
av egendom när han överklagat konkursbeslutet. 

KL innehåller vissa grundläggande principer i fråga om tiden och sättet 
för försäljning av egendom i boet. Enligt 61 § får egendomen med några 
undantag inte säljas före första borgenärssammanträdet. I 62 § föreskrivs 
som huvudregel att boets egendom skall säljas så snart som möjligt efter 

detta sammanträde. Enligt 70 § gäller i fråga om fast egendom att för
säljning skall ske i den ordning som gäller för utmätt sådan egendom. 

Egendomen får emellertid säljas i annan ordning, om förvaltaren finner det 
fördelaktigare för boet och rättens ombudsman eller borgenärerna lämnar 
sitt samtycke. Gäldenären skall. om det lämpligen kan ske, höras be
träffande försäljningen. Lös egendom, som inte säljs genom att gälde
närens rörelse fortsätter, skall enligt 71 § första stycket KL normalt säljas 
på auktion. Försäljning under hand kan förekomma under förutsättning att 
rättens ombudsman eller borgenärerna ger sitt samtycke. 

Som tidigare har berörts föreslår kommitten att institutet rättens 
ombudsman avskaffas och att tillsynen över konkursförvaltningen i stället 
läggs på en myndighet. Kommitten anser att förvaltaren bör få ta ställning 
till och besluta i samtliga frågor utan att behöva inhämta samtycke av 
tillsynsmyndigheten. Däremot bör det finnas en allmän regel om att 
förvaltaren är skyldig att inhämta tillsynsorganets mening i viktigare 
förvaltningsfrågor. Kommitten menar att det kan vara till fördel för en 
förvaltare att inför svåra avgöranden få samråda med företrädare för 
tills ynsorganet. 

De nuvarande kraven på samtycke eller beslut av borgenärskollektivet 
gör enligt kommitten förfarandet tungrott och motverkar mänga gänger en 
ändamålsenlig avveckling. Inte sällan visar borgenärerna ringa intresse för 
förvaltningens närmare bedrivande. Detta kan enligt kommitten delvis 
förklaras av de otympliga former under vilka borgenärerna kopplas in. 

Kommitten anser att reglerna kan undvaras. 
Kommitten anmärker att det är vanligt att förvaltaren i viktigare ange

lägenheter samråder under hand med särskilt berörda borgenärer. Enligt 

kommittens mening är detta en lämplig ordning. Kommitten föreslår därför 
en uttrycklig bestämmelse i KL om att förvaltaren i viktigare frägor skall 
höra sådana borgenärer som särskilt berörs' av den aktuella frågan. Bland 

de särskilt berörda borgenärerna ingår i första hand de som kan påräkna 
utdelning av nägon betydenhet, huvudsakligen borgenärer med förmåns

rätt. Som exempel på viktigare frågor nämns frågan om den vidare driften 
av gäldenärens rörelse, om försäljning av värdefull egendom och om 
väckande av återvinningstalan eller annan talan. Genom den föreslagna 

regleringen får borgenärer insyn i och inflytande på de frågor som är 
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väsentliga för dem. 

Kommitten framhåller att förvaltaren som ett led i samrådet med 

särskilt berörda borgenärer även bör informera sådana borgenärer om för
hållanden som kan vara av speciellt intresse för dem. En borgenär är också 

oförhindrad att själv ta initiativ till samråd med förvaltaren eller begära in
formation frän denne. 

Särskilda föreskrifter om formerna för samrådet med tillsynsorganet och 

de berörda borgenärerna behövs enligt kommitten inte. Kommitten under
stryker att förvaltarens samrådsskyldighct inte innebär att han kan undan

dra sig ansvaret för avgörandet av förvaltningsfrägorna. Beslutanderätten 
ligger sålunda hos förvaltaren. 

Kravet på medgivande i vissa fall av borgenär med särskild förmånsrätt 

bör enligt kommittens mening behållas. Borgenärens bestämmanderätt kan 

här ses som ett moment i den särskilda förmånsrätten. 
Kommitten anser det vara naturligt och lämpligt att förvaltaren i 

viktigare frågor rådgör med gäldenären, om denne inte är ovillig att sam

arbeta eller svär att nä. Det föreslås en generell regel om att förvaltaren i 

viktigare frågor bör inhämta gäldenärens mening. när det lämpligen kan 

ske. De bestämmelser enligt vilka gäldenären i vissa fall har bestäm

manderätt bör enligt kommittens mening kvarstå. 
För att intresset av en snabb avveckling skall tillgodoses bör i princip 

gälla att boets egendom skall säljas så snart det lämpligen kan ske. 
Kommitten föreslår en huvudregel av denna innebörd. Med en sådan 

reglering kan förvaltaren låta försäljningen anstå en kortare tid. om 
förmånligare villkor kan uppnås därigenom. Kommitten anser att även ett 

längre uppskov bör kunna äga rum, om det finns goda skäl att anta att 

detta leder till bättre resultat. 

Vad gäller försäljning av fast egendom föreslår kommitten att gällande 
krav på samtycke till försäljning upphävs. I fråga om lös egendom anser 

kommitten att förvaltaren fritt bör fä avgöra vilket försäljningssätt som 
med hänsyn till egendomens beskaffenhet och andra omständigheter är 
mest fördelaktigt för konkursboet i det aktuella fallet. Försäljning på 

auktion och underhandsförsäljning bör med andra ord vara likställda. 
Kommitten påpekar att underhandsförsäljning av lös egendom i praktiken 

är mycket vanlig och att sådan försäljning ofta ger ett bättre resultat än 

auktionsförsäljning. 
Kommittens förslag i fråga om konkursförvaltarens ställning i förhål

lande till tillsynsorgan och borgenärer har fått ett blandat mottagande vid 

rcmissbehandlingen. 
Förslaget att förvaltaren skall vara skyldig att samråda med tillsyns

organct men att detta organ inte skall ha någon bestämmanderätt i förvalt
ningsfrågor tillstyrks eller lämnas utan erinran av en majoritet bland 

rcmissinstansema. Flera remissinstanser, bl.a. RSV, fäster stor vikt vid 

den angivna samrådsskyldigheten. 
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Som jag senare skall återkomma till är det en stor grupp remissinstanser 
som anser att institutet rättens ombudsman bör finnas kvar. Av dessa är 

det åtskilliga som anser att rättens ombudsman inte längre bör ha några 
bcslutsfunktioner utan att det endast, i linje med vad kommitten har före

slagit. bör förekomma samråd mellan förvaltaren och rättens ombudsman. 

Ett betydande antal remissinstanser förordar dock att rättens ombudsman 
behålls med nuvarande beslutsfunktioner. Hit hör advokatsamfundet. som 

anser att det skulle innebära en väsentlig försvagning av konkursförvalt

ningen om ansvaret för konkursavvecklingen uteslutande läggs på förval
taren. Det uppkommer enligt samfundet en mängd svårbedömda situa

tioner. där det måste anses vara av väsentligt värde att en erfaren rättens 

ombudsman står till förfogande dels som rådgivare. dels som den som bär 

det slutliga ansvaret för besluten. Häri ligger enligt samfundet ingen under
skattning av den insats som en erfaren och omdömesgill förvaltare kan 

göra. Enligt samfundet har förvaltaren också en direkt förhandlingsmässig 

fördel i förhållande till konkursboets medkontrahenter genom att vara 
tvungen att skaffa rättens ombudsmans medgivande till exempelvis en 

försäljning. Kravet på rättens ombudsmans godkännande gör också att för
valtaren utsätts för en viss press att åstadkomma ett så bra förhandlings

resultat som möjligt. 
Praktiskt taget alla remissinstanser godtar att borgenärskollektivet inte 

längre skall ha någon beslutanderätt i förvaltningsfrågor och att förvaltaren 
i stället skall samråda med särskilt berörda borgenärer. Kritiska syn

punkter uttrycks dock av advokatsamfundet. Samfundet menar att 
bestämmelserna om borgenärskollektivets medverkan har sin väsentliga 

betydelse genom att de medför att kollektivets intressen på bästa sätt till
varatas av förvaltare och rättens ombudsman. Det är visserligen riktigt att 
borgenärernas medverkan sällan aktualiseras men detta beror enligt sam
fundet pä att rättens ombudsmans funktion. rätt utövad. tillgodoser borge

närsintressena. Om man inför ett obligatoriskt samråd i viktigare frågor 
uppkommer enligt samfundets mening, särskilt i konkurser med ett stort 

antal borgenärer, ett ytterst tungrott förfarande när frågan kan anses ha 
betydelse för kollektivet av oprioriterade borgenärer. Samfundet menar 

ocksä att samrädet inte alltid ger tillfälle till objektiva meningsutbyten med 
hänsyn till att en enskild borgenär saknar anledning att bekymra sig för 

andra borgenärers rätt. 
För egen del vill jag till en början erinra om att nuvarande regler om 

konkursförvaltningens bedrivande i stort sett är oförändrade sedan KL 

trädde i kraft år 1922. Regelsystemet är tämligen invecklat och svärt att 
överblicka. Systemet får ses mot bakgrund av de förhållanden som rådde 

vid KL:s tillkomst. Tillgången pä kunniga förvaltare torde då ha varit 

begränsad. Detta bidrog till att man ansåg sig behöva rättens ombudsmans 
och borgenärskollcktivets medverkan i vissa viktigare frågor. Även om 

systemet i många fall fungerar tillfredsställande, delvis beroende på en 
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smidig tillämpning av bestämmelserna. ter det sig motiverat att nu göra 

regleringen enklare. I första hand finns det anledning att undersöka om 

man inte med en ordning. där i allmänhet högt kvalificerade personer -

främst advokater -- fungerar som konkursförvaltare. kan avstå frän den 

medverkan i själva förvaltningen som en rättens ombudsman i dag lämnar. 

Det kan här inskjutas att den reform som nyligen har skett av konkurs

förfarandet i Danmark bl.a. gått ut på. att i olika avseenden ge förvaltaren 

en självständig ställning och därigenom skapa möjlighet till en effektivare 
konkursförvaltning. 

Rättens ombudsman medverkar i dagens system vid förvaltningen 

genom att han -- ensam eller tillsammans med förvaltaren -- beslutar i 

vissa frågor och genom att han ger räd till förvaltaren. Denna medverkan 

kan obestridligen vara av värde. särskilt när förvaltaren normalt inte 
sysslar med affärsjuridik eller när han saknar mer ingå.ende erfarenhet av 

konkursförvaltning. Med de nya kompetenskraven kan man dock enligt 

min mening räkna med att en förvaltare i stor utsträckning kan klara sig på 
egen hand. De bedömningar i affärsmässiga och juridiska frågor som 

ankommer på. en förvaltare skiljer sig i princip inte i fråga om svårighet 

eller ekonomisk betydelse frän de problem som en affärsjurist i allmänhet 

ställs inför i sin verksamhet där besluten i regel fattas självständigt utan att 

en kollega medverkar. Jag är dock medveten om att konkursförvaltningen 

ställer särskilda krav på förvaltaren i vissa avseenden. Jag tänker härvid på. 

att krävande bedömningar i företagsekonomiska och tekniska frågor 

exempelvis kan aktualiseras när det gäller att ta ställning till fortsatt drift 

av gäldenärens rörelse. En förvaltare kan också. ställas inför svåra och 

känsliga avgöranden i förhållande till arbetstagarna och till de arbets

marknadspolitiska myndigheterna. Vidare aktualiseras ofta straffrättsliga 

frågor i en konkurs. 
Även om det alltså kan uppstå besvärliga problem i en konkurs. anser 

jag att förvaltningen i de allra flesta fall bör kunna skötas av förvaltaren 
ensam. om han uppfyller de kompetenskrav som har angetts i det före
gående. I dessa ingår bl.a. krav på. insikter i och erfarenheter av företags
.ekonomiska. arbetsrättsliga och straffrättsliga spörsmål. I den män en 
förvaltare i något fall skulle behöva räd frän någon sakkunnig på dessa 

områden. t.ex. när det gäller att lösa problem i samband med att gälde

närens rörelse drivs vidare, kan behovet tillgodoses genom att förvaltaren 

anlitar sakkunnigt biträde. Möjligheten att tillsätta medförvaltare kan 

oc~så utnyttjas i vissa fall. Även genom det samråd med särskilt berörda 

borgenärer som jag i det följande kommer att förorda fär förvaltaren 

tillgång till värdefull sakkunskap. 

Jag vill emellertid inte utesluta att förvaltaren i en del speciella fall kan 

behöva stöd av det slag som en rättens ombudsman f.n. lämnar i form av 

räd i viktigare juridiska och affärsmässiga frågor. Ett sådant stöd kan vara 

av värde främst i stora företagskonkurser där ett flertal viktiga intressen 
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berörs av förvaltarens ställningstaganden, samtidigt som meningarna kan 

gå starkt isär mellan de olika intressenterna. I sådana konkurser kan det 
ibland finnas anledning att anlita medförvaltarc. I andra fall kan det 
emellertid vara bättre att förvaltaren får rådgöra med någon som inte själv 
är engagerad i konkursförvaltningen. 

Jag anser därför att förvaltaren bör kunna få hjälp av en rådgivare i 
sådana konkurser som nämnts. Själva beslutanderätten i förvaltnings
frågor bör emellertid ligga hos förvaltaren ensam. I den delen bör det alltså 
inte finnas någon motsvarighet till den nuvarande rättens ombudsmans 
funktioner. 

Som jag tidigare har berört kommer jag i det följande att föreslå att 
tillsynen över konkursförvaltningen i fortsättningen skall åvila en myndig
het. I och för sig är det tänkbart att låta tillsynsmyndigheten utöva den 
speciella rådgivningsfunktion som jag nyss har talat om. De frågor som för
valtaren kan behöva rådgöra om torde emellertid bli av sådan karaktär att 
man har anledning anlita personer med omfattande affärsjuridisk erfaren
het. Det bör således i princip uppdras åt advokater att tjänstgöra som råd
givare. 

Det finns enligt min mening ingen anledning att tro annat än att en för

valtare som uppfyller de nya kvalifikationskraven och som vid behov har 

tillgång till sakkunnig hjälp på det sätt jag nu har angivit kan uppnå lika 
goda förhandlingsresultat som en förvaltare som kan falla tillbaka på en 
rättens ombudsman. Jag anser också att en konkursförvaltning som är 

anordnad på det sättet har goda möjligheter att vinna borgenärernas för
troende. 

När det sedan gäller borgenärernas medverkan vid förvaltningen delar 
jag kommittens uppfattning att man bör upphäva det nuvarande kravet på 
samtycke eller beslut av borgenärskollektivet i vissa fall. Ett sädant 
system är tungrott och fyller knappast någon meningsfull funktion. 
Däremot finns det skäl att föreskriva skyldighet för förvaltaren att i vikti
gare frågor höra sådana borgenärer som särskilt berörs. En sådan ordning 

tillämpas redan nu i ej obetydlig omfattning och synes ha fungerat väl. 
Kommittens förslag medger ej några undantag från samrådsskyldighet i 

viktigare frågor. Som har påpekats i remissbehandlingen kan det emeller
tid i vissa situationer innebära stora svårigheter att få till stånd ett samråd. 

Enligt min mening bör därför förvaltaren kunna underlåta att samråda med 
en borgenär när hinder föreligger. Jag återkommer till innebörden av detta 
uttryck i specialmotiveringen. 

Förvaltarens allmänna åligganden som företrädare för borgenärerna 
medför enligt min mening att han, utöver vad som ligger i själva samräds
skyldighcten, har en allmän skyldighet att fortlöpande informera särskilt 
berörda borgenärer om förhållanden som kan vara av intresse för dem. En 
remissinstans, Ackordscentralen, föreslår att förvaltaren åläggs en utvid
gad informationsskyldighet som bl.a. innebär att förvaltarber'Jttelsen och 
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halvärsberättelser utan begäran skall tillställas samtliga borgenärer. För 

egen del an;<>er jag att en ordning där berörda handlingar skulle utsändas till 
samtliga bevakande borgenärer skulle medföra kostnader som inte står i 

proportion till de fördelar som kan vinnas. Däremot bör va1:k borgenär 

som begär det liksom f.n. vara berättigad att fä upplysningar av förvalta

ren. Dessutom bör borgenär på begäran ha rätt att utan kostnad fä en av

skrift av förvaltarberättelsen. 

Sammanfattningsvis förordar jag att förvaltaren skall avgöra samtliga 

förvaltningsfrågor självständigt i förhållande till såväl tillsynsorganet som 

borgenärskollektivet. Förvaltaren skall emellertid i viktigare förvaltnings

frågor samråda med de borgenärer som särskilt berörs av dessa, om hinder 

däremot inte finns. Finns det särskilda skäl. skall en lämplig person kunna 

utses till rådgivare i juridiska eller affärsmässiga frågor. Det bör ankomma 
på konkursdomaren att pröva om behov av rådgivare föreligger och 

förordna denne. Till frågan om hur den rådgivande funktionen närmare bör 

utformas återkommer jag i ett senare avsnitt. 

I och med att borgenärernas beslutanderätt avskaffas kan en stor del av 

nuvarande bestämmelser i 8 kap. KL om borgenärssammanträden ut

mönstras. 

Kommittens förslag innebär att regleringen angående tid och sätt för för

säljning av boets egendom inskränks till att egendomen skall säljas så snart 

det är lämpligt och att det för boet mest fördelaktiga försäljningssättet skall 

användas. Förslaget innebär också att nuvarande krav på samtycke av 

rättens ombudsman och borgenärerna i dessa frågor upphävs. 

Mot kommitteförslaget i den nu angivna delen har remissinstanserna 

inte gjort några erinringar utöver dem som följer av önskemålet om att 

rättens ombudsman alltjämt skall medverka vid förvaltningen. För egen 

del finner jag att det bör vara till gagn för effektiviteten i förvaltningen om 
förvaltaren som kommitten föreslagit får bestämma när och på vilket sätt 

försäljning bör ske. Jag ansluter mig alltså till förslaget i den delen. 

Remissinstansema har allmänt godtagit kommittens förslag att man 

behåller gällande regler om att borgenär med särskild förmånsrätt i lös 

egendom skall lämna sitt medgivande i vissa frågor som rör försäljning av 
egendomen. Även kommittens förslag rörande gäldenärens medverkan vid 

förvaltningen har godtagits. Jag ansluter mig till förslaget även i dessa 

delar. 

5.2.6 Arbetstagarnas ställning i arbetsgivares konkurs 

Gällande KL innehåller inte några regler som särskilt tar sikte på de hos 

gäldenären anställda arbetstagarna. Om en arbetstagare har fordringar mot 

gäldenären, omfattas arbetstagaren dock av de bestämmelser KL inne

håller betr'Jffande borgenärer i allmänhet. 
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Kommitten utgar från att lagen ( 1976:580) om medbestämmande i 

arhetslivet (mcdbcstiimmandelagen) liksom annan arbetsrättslig lagstift

ning i princip är tillämplig även när cl\ företag gar i konkurs. Pä denna 

punkt föresläs ingen ändring. 

Med hänsyn till den speciella och genomgripande betydelse som en 

konkurs har för arbetstagarna anser kommitten emellertid att det behövs 

kompletterande regler om samråd med och information till arhetstagarna i 

KL. Kommittens förslag innebär att. om arbetstagare tillhör arbetstagar

organisation. förvaltaren skall höra organisationen. innan han vidtar 

åtgärd som väsentligt inverkar på arhetstagarens anställning. Förvaltarens 

samrådsskyldighet gäller utan undantag och oavsett om gäldenären är 

bunden av kollektivavtal gentemot organisationen eller ej. I första hand 

skall lokal arbetstagarorganisation höras. Innan förvaltare vidtar åtgärd av 
angivet slag skall han dessutom informera berörd arbetstagare vare sig 

denne är organiserad eller ej. Den föreslagna ordningen ger enligt kommit

ten till stor del samma resultat för arbetstagarna som den samtidigt tillämp

liga medhesHimmandelagen men sträcker sig på vissa punkter längre. 

Kommittens förslag har lämnats utan erinran av de flesta remissinstan

serna. Bland de instanser som tillstyrker förslaget är TCO. Flera instanser 

framför dock kritiska synpunkter. Remissinstanserna godtar i allmänhet 

kommittens utgångspunkt att medbestämmandelagen skall tillämpas i 

konkurs. Endast SAF synes vilja lämna denna fräga öppen. Arbetsdom
stolen säger sig inte vara övertygad om att konkurssituationen är så 

speciell att det behövs bestämmelser som i sak avviker frän medbestäm

mamlelagen. Under alla förhMlanden bör man enligt domstolen inte labo
rera med två regelsystem som i huvudsak behandlar samma frägor men 
ändå inte är överensstämmande. Arbetsdomstolen förordar en fullständig 
reglering i KL. varvid hänvisning i möjligaste män bör ske till medbestäm

mandelagen. Även andra instanser anser att kommittens förslag medför ett 

invecklat och svärtillämpat system. LO menar att de föreslagna bestäm

melserna i KL till följd av 3 ~ medbestämmandelagen utesluter tillämpning 

av denna lags förhandlings- och informationsregler. Detta kan inte 

accepteras av LO. som anser att kommitteförslaget i vissa avseenden ger 

arbetstagarna svagare rättigheter än medbestämmandelagen. SAF mot

sätter sig kommitteförslaget. Nägra remissinstanser, bl.a. advokatsam

fundet. finner att en ovillkorlig skyldighet för förvaltarna att informera 
arbetstagarna t.ex. om uppsägning är olämplig och bör mjukas upp. 

Enligt kommittens mening kan det diskuteras om inte den speciella 

situation som räder när en arbetsgivare har gått i konkurs borde särskilt 

beaktas i den arhetsrättsliga lagstiftningen. Flera remissinstanser 

instämmer i denna uppfattning. Bl.a. advokatsamfundet och SAF uttalar 

önskemäl om en översyn av medbestämmandelagen och annan arbets

rättslig lagstiftning när det gäller konkurssituatiC!ncn. 
Vid mina ställningstaganden i de frägor som kommittens förslag aktuali-
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serar har jag samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 

Jag delar kommittens uppfattning att medbestämmandelagen liksom 

annan arbetsrättslig lagstiftning är tillämplig även när arbetsgivaren har 

försatts i konkurs. En konkursförvaltare är sålunda bunden av bl.a. med

bestämmandelagens föreskrifter om arbetsgivarens förhandlings- och 

informationsskyldighet. Ett konkursbo är vidare i princip bundet av de 

kollektivavtal som gällt för gäldenären. Jag är medveten om att det ibland 

kan uppstå svårigheter när det gäller att. med beaktande av konkursens 

ändamål att tillgodose alla borgenärers intressen. applicera den arbets

rättsliga lagstiftningen på konkursfallet. Dessa tillämpningsproblem torde 

dock inte vara större än att de kan lösas av parterna på arbetsmarknaden 

och i sista hand av de rättsliga instanserna. Den arbetsrättsliga lagstift
ningen innehåller också sådana inslag att särdragen i konkursförvaltningen 

kan beaktas i tillbörlig utsträckning. Vad jag nu har sagt gäller även frågan 

om tillämpningen i konkurs av s.k. medbestämmandeavtal (32 § med

bestämmandelagen) som kan ha gällt för gäldenären. 

Vad härefter beträffar kommitteförslaget. kan det ifrågasättas om det 

verkligen som helhet förstärker arbetstagarsidans rättigheter på det sätt 

kommitten tänkt sig. Som LO framhåller i sitt remissvar ställer skyldig

heten att förhandla enligt medbestämmandelagen större krav på arbets

givaren än skyldigheten enligt kommitteförslaget att höra arbetstagarna. 

Enligt min mening skulle vidare kommittcförslaget, genom att det innebär 

att två regelsystem i betydande omfattning skulle tillämpas parallellt. leda 

till tillämpningssvårigheter. Den grundläggande frågan när det gäller att ta 

ställning till kommittens förslag är emellertid om konkurssituationen verk

ligen kräver några kompletterande regler vid sidan av medbestämmande

lagen och annan arbetsrättslig lagstiftning för att tillgodose arbetstagar

intressena. Bedömningen av denna fråga måste ske mot bakgrund av att en 

arbetstagare. i den mån hans rätt i konkursen inte kan anses tryggad ge

nom att förvaltaren enligt 6 § lönegarantilagen underrättat utbetalnings

myndigheten om hans fordringsanspråk. också är berättigad till samråd 

och information i enlighet med vad som gäller för borgenärer i allmänhet. 
Ett skäl som kommitten har anfört till stöd för sitt förslag är att med

bestämmandelagens princip att i huvudsak ställa de organisationer som 
inte har kollektivavtal med arbetsgivaren utanför rätten till förhandling, ej 

svarar mot de krav som följer av de särskilda förhållandena i konkurs. Det 

kan emellertid ifrågasättas om förhållandena vid en konkurs verkligen är 

så speciella. Redan under ett företags reguljära verksamhet kan det upp

komma frågor som är lika ingripande för arbetstagarna. Jag vill också 

erinra om att konkursutbrottet ofta har föregåtts av en fortlöpande försäm

ring av företagets ställning och att det under detta skede naturligen upp

kommer frågor om olika åtgärder för att möjliggöra fortsatt verksamhet, 

t.ex. inskränkning i driften och nedskärning i arbetsstyrkan. Lagstiftaren 

har för dessa fall stannat för att reservera medbestämmandelagens mera 



Prop. 1978/79: 105 172 

utvecklade inflytandesystem för de organisationer som genom att teckna 
kollektivavtal har påtagit sig ett rättsligt medansvar for arbetsplatsens 
olika förhållanden. Det finns inte anledning att för själva konkurssitua
tionen göra avsteg från de överväganden som har gjorts. Det hör dock 

tilläggas att den grundläggande förhandlingsrätten tillkommer alla 
organisationer som har medlemmar anställda hos arbetsgivaren och att den 
förhandlingsrätten består också i konkurs. 

En skillnad mellan kommitteförslaget och medbestämmandelagens 
regler om förhandling är att kommitteförslaget inte har någon motsvarighet 
till de begränsningar av den förhandlingsskyldighet som finns föreskriven i 
11 och 12 §*medbestämmandelagen. Inte heller i detta avseende finns det 
enligt min mening anledning att meddela avvikande bestämmelser för 
konkursfallet. Det kan väl tänkas vid konkurs uppkomma lägen då det 
föreligger sådana synnerliga resp. särskilda skäl som enligt medbestäm
mandelagen ger arbetsgivaren rätt att fatta och verkställa beslut utan att 
förhandling hunnit äga rum. Jag vill betona att själva förhandlingsskyldig

heten naturligtvis står kvar i dessa fall. 

Enligt medbestämmandelagen ( 19 och 20 §§)är arbetsgivaren skyldig att 
fortlöpande hålla i första hand lokal arbetstagarorganisation informerad 

om bl.a. hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt. 
Denna skyldighet gäller gentemot arbetstagarorganisation som arbets
givaren har kollektivavtal med. Enskild arbetstagare kan inte hävda någon 

sådan informationsrätt. Enligt kommitteförslaget skall förvaltaren vid 
sidan av sin informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen även 
informera den enskilda arbetstagaren innan åtgärder vidtas som vlisentligt 
inverkar på arbetstagarens anställning. Enligt kommitten skall information 
bl.a. ske inför uppsägning. Förslaget har föranlett erinringar från en del 

remissinstanser. Bl.a. har framhållits att ett ovillkorligt krav på information 
till de anställda om uppsägning är olämpligt med hänsyn till att det regel
mässigt torde åligga förvaltaren att omedelbart säga upp arbetstagarna. om 
så ej skett före konkursen. 

För min del anser jag att det inte heller i detta hänseende finns tillräck

liga skäl att avvika från de allmänna reglerna. Dessa utgår från att den 
information som arbetsgivaren tillhandahåller organisationerna i allt 
väsentligt vidarebefordras till arbetstagarkollektivet i stort, dvs. till de 

enskilda medlemmarna. Även oorganiserade arbetstagare torde regel
mässigt kunna räkna med att fä del av sådan information. Jag anser mig 

också kunna utgå från att förvaltaren i praktiken i de flesta fall ser det som 
en självklar och riktig åtgärd att vid informationsmöte eller på annat sätt 
lämna även de enskilda arbetstagarna information om de åtgärder som 
väsentligt inverkar på deras ställning. 

Vad jag nu har sagt innebär att några bestämmelser som i sak avviker 
från medbestämmandelagen inte erfordras för konkursfallet. Det finns inte 
heller anledning att i KL föra in några särskilda regler som hänvisar till 
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medbestämmandelagen. Den senare lagen har ju generell giltighet. Jag har 
därför stannat för att några bestämmelser i KL som särskilt reglerar förhål
landet mellan konkursboet och arbetstagarna inte är påkallade. 

En särskild fråga som har tagits upp av kommitten gäller varsel enligt 
lagen ( 1974: 12) om anställningsskydd. Enligt 29 § i denna lag skall arbets

givare som avser att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist varsla 
arbetstagarorganisationen minst en månad före uppsägningen. Föreligger 

hinder att varsla inom föreskriven tid skall enligt 30 § varsel i stället lämnas 
sä snart det kan ske. Kommitten menar att uppsägningar kan behöva göras 

omedelbart efter konkursbeslutet. Enligt kommitten kan förvaltaren då 
med stöd av 30 § anställningsskyddslagen varsla samtidigt som uppsägning 

sket. Häremot vänder sig LO och TCO. LO anser att skäl saknas i de 

flesta konkurser att tillämpa undantagsregeln i 30 §. Enligt TCO kan en 

kortare varseltid än en vecka under inga omständigheter vara tillåten. Båda 

remissinstanserna begär klarläggande uttalanden i ämnet. 

När det gäller det nuvarande rättsläget kan viss ledning hämtas i de 

uttalanden som har gjorts av dåvarande chefen för arbetsmarknads

departementet i prop. 1975/76: 19 (s. 46) och av arbetsdomstolen (se t.ex. 

domen AD 1976 nr 3). Härtill vill jag för egen del foga den kommentaren 
att frågor av detta slag måste bedömas med ledning av den aktuella 

konkurssituationen och därför inte låter sig besvaras generellt. Föranleds 

konkursen av sådana förhållanden att en total och snabb avveckling av 
verksamheten är den enda tänkbara lösningen och finns det i den situa

tionen inte några frågor att vidare överlägga om - primärförhandling har 
t.ex. redan föregått konkursbeslutet -- synes det inte motiverat att varsel

tiden enligt 29 § skall behöva upprätthållas med de ytterligare lönekost

nader som det skulle kunna medföra till men för övriga borgenärer. Situa

tionen är givetvis den motsatta när varseltiden behövs för meningsfulla 
kontakter med de anställdas organisationer, då möjligheterna till rekon
struktion eller försäljning av verksamheten är goda osv. Om det skulle visa 
sig att mera allvarliga tillämpningsproblem föreligger, vill jag peka på att 
det ingår i uppdraget för anställningsskyddskommitten (A 1977:01) att i 
samband med en teknisk översyn av anställningsskyddslagen ta upp 
tillämpningsfrågor som aktualiseras av arbetsmarknadens parter. 

5.2.7 Ti·ång ji}r besitt11ingstagande a1• boets egendom m.m. 

Enligt 54 § KL åligger det interimsförvaltaren att ta hand om gälde

närens bo med de böcker och andra handlingar som rör boet. Gällande lag 
innehåller inte några bestämmelser om vilka tvångsmedel som förvaltaren 

har till sitt förfogande när det gäller att ta hand om boets egendom. 

Enligt kommitten ger inte heller förarbeten eller rättspraxis någon 
egentlig ledning i den aktuella frågan. Det har emellertid ansetts vara ute

slutet att förvaltaren har lika vidsträckta befogenheter som en utmät-
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ningsman. Förvaltaren torde sålunda inte fä bryta upp lås. Däremot har 

man i litteraturen ansett att förvaltarens normala befogenhet att förvara 

boets egendom under lås innefattar rätt att anbringa ytterligare lås på en av 

gäldenären tillsluten lokal. Enligt uttalanden i litteraturen måste förval

taren ha rätt att anlita biträde av myndighet för att komma i besittning av 

boets egendom. Förvaltaren är dä hänvisad till att begära handräckning 

hos överexekutor eller att utverka dom pä utlämnande av viss egendom 

eller, vid brottsligt förfarande. att vända sig till polisen. 

Enligt kommitten aktualiseras frågan om vilka befogenheter förvaltaren 

har att använda tvång emellanåt i praktiken. Det har bl.a. påpekats att 

förlustbringande dröjsmål för boet kan uppkomma på grund av att förval

taren tvingas begära handräckning. Kommitten anser en särskild bestäm

melse i ämnet befogad. Enligt kommitten kan själva existensen av en klar 

regel många gånger medföra att gäldenären avstår frän att sätta sig på 

tvären. 

Tvång bör enligt kommitten få utnyttjas inte bara när förvaltaren vill 

komma i besittning av boets egendom. Tvång kan vara behövligt även då 

det gäller att komma ät egendom som förvaltaren lämnat kvar i gälde

närens besittning. t.ex. för att förvaltaren vill uppteckna eller värdera 

egendomen eller visa denna för spekulanter. 

Kommitten diskuterar om den av kommitten förordade 

tillsynsmyndigheten. kronofogdemyndigheten. eller förvaltaren bör ha rätt 

att använda tvång gentemot gäldenären. Enligt kommitten medför det en 

stel och opraktisk ordning om rätten till tvångsmedel läggs på kronofogde

myndigheten. Man bör i stället kunna tillerkänna förvaltaren rätt att 

använda tvång i viss utsträckning. Kommitten anser att förvaltarens 

utnyttjande av en sådan befogenhet till skillnad från förvaltarens övriga 

verksamhet bör betraktas som myndighetsutövning i den mening som 

avses i skadeståndslagen (1972:203) och att den bör kunna ge upphov till 

skadeståndsansvar för det allmänna vid fel eller försummelse. Även straff

ansvar enligt 20 kap. I och 2 §§ brottsbalken skulle kunna uppstå. Krono

fogdemyndigheten i egenskap av tillsynsmyndighet bör enligt kommitten 

vid behov kunna biträda vid genomförande av tvängsåtgärd. Även biträde 

av polismyndighet bör kunna påkallas. 

Enligt kommittens förslag får förvaltaren använda tvång för att ta hand 

om eller eljest ta befattning med gäldenärens bo, i den mån det med hänsyn 

till omständigheterna framstår som befogat. Förvaltaren fär enligt kommit

tens förslag dock inte bereda sig tillträde till bostad i innehavarens från

varo annat än om denne underrättats om tiden för åtgärden och häller sig 
undan eller om eljest särskilda skäl föreligger. 

Behovet av möjlighet att tillgripa tvång mot gäldenär i de fall som 

kommitten angett har inte satts i fråga vid remissbehandlingen. Kommit

tens förslag att förvaltaren skall få använda tvång har dock fått ett blandat 

mottagande. Förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av åtskil-
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liga rcmissinstanscr. Flertalet av Je instanser som uttryckligen har berört 
förslaget har Jock en kritisk eller tveksam inställning till detta. En gemen

sam sti'rndrunkt hos denna grupp är att offentligrättslig användning av 

tvång endast bör utövas av myndighet som i sin övriga verksamhet har att 
utöva tvång och vars personal sålunda har erfarenhet av ol:h srecicll 

utbildning för utnyttjande av tvi'tngsmedel. Dessa remissinstanser anser i 

allmänhet att kronofogdemyndighet -- oavsett om denna myndighet görs 

till tillsynsmyndighet eller ej -- bör fä besluta i fråga om användning av 

tvång när gäldenären inte lämnar ifrån sig boets egendom och att Jet även 
bör ankomma på kronofogdemyndigheten att handha själva verkstäl

ligheten. Någon särskild exekutionstitcl skulle inte behöva åberopas av 

förvaltaren. 
Innan jag giir in rii kommittens förslag vill jag erinra om att det till 

lagrådet nyligen remitterade förslaget till utsökningsbalk innehåller 

bestämmelser om vilka tvångsbefogenheter som tillkommer förrättnings

man - dvs. tjänsteman vid kronofogdemyndighet - vid förrättning enligt 

balken. Enligt dessa bestämmelser (2 kap. 17 * i det remitterade förslaget) 

får hus. rum eller förvaringsställe genomsökas. om det behövs för verk

ställigheten. Behöver förrättningsmannen tillträde till utrymme som är till

slutet. får han låta öppna läs eller pil annat sätt bereda sig tillträde. Han fär 

dock inte bereda sig tillträde till bostad i innehavarens frånvaro annat än 

om underrättelse om tiden för förrättningen har lämnats till innehavaren 

och det kan antas att denne håller sig undan eller om eljest särskilda skäl 

föreligger. För att genomföra förrättning får förrättningsmannen i övrigt 

använda tvång i den män det kan anses befogat med hänsyn till omständig

heterna. Våld mot person får dock brukas endast om förrättningsmannen 

möter motstånd och i den män det med hänsyn till förrättningens ändamål 

kan anses försvarligt. 
Som tidigare nämnts innehåller gällande KL inte några regler om 

användning av tvång gentemot gäldenär. Det fär emellertid anses angeläget 

att det finns tillräckliga tvängsmedel för att förvaltaren skall kunna komma 

i besittning av boets egendom. Regler härom bör tas in i KL. 
Kommittens förslag att förvaltaren skall ha rätt att använda tvång 

innebär att förvaltaren själv skall ta ställning till om förutsättningar för 

tvång föreligger och att det också skall ankomma på honom att genomföra 

Jen tvängsätgärd han finner behövlig. En sådan ordning har den fördelen 

att ett ingripande kan genomföras mycket snabbt. Emellertid anser jag i 

likhet med åtskilliga remissinstanser att starka rättssäkerhetsskäl talar 

emot att låta en enskild person ha hand om tvängsanvändningen. Att 

besluta om och verkställa tvängsåtgärd är också en uppgift som är ganska 

främmande för den verksamhet som en förvaltare -- vanligen en advokat -

i övrigt utövar. Skulle förvaltaren ha rätt att utöva tvång. skulle det dess

utom kunna hämma det samarbete som måste förekomma mellan förval

tare och gäldenär. 
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Det ligger enligt min mening nära till hands att uppgiften att biträda för

valtaren med de två.ngsmedel som kan behövas anförtros kronofogde

myndighet. För en sådan lösning talar att kronofogdemyndighetens 

personal har erfarenhet av tvångsanvändning bl.a. vid utmätningsför

rättning. Redan nu torde kronofogdemyndighet i viss omfattning tas i 

anspråk för all en konkursförvaltare skall fä besittning till boets egendom. 

Med hänsyn härtill och till de principiella invändningar som kan riktas mot 

att ge förvaltaren tvångsbefogenheter finner jag övervägande skäl tala för 

att kronofogdemyndighet anlitas i detta sammanhang. Skyldighet att lämna 

förvaltaren biträde bör åvila varje kronofogdemyndighet. Vid den hand

räckning som sålunda skall lämnas av kronofogdemyndigheten bör denna 

få använda det tvång som behövs för att förvaltaren skall kunna ta hand 

om eller annars fä tillgång till egendom som ingår i konkursboet. 

Fråga om tvångsanvändning bör få väckas endast av förvaltaren. Detta 

bör ske genom framställning hos kronofogdemyndigheten. Detta innebär 

att -- i motsats till vad som gäller nu -- någon särskild exekutionstitel från 
domstol eller övercxekutor inte behövs. Det räcker alltså med konkurs

beslutet. 

Skyldighet för kronofogdemyndighet att lämna förvaltaren hand

räckning bör föreligga endast om tvång är påkallat med hänsyn till omstän

digheterna i konkursen. Detta innebär att möjligheterna för förvaltaren att 

på annan väg komma åt egendomen måste vara uttömda. Häri ligger att 

tvångsåtgärdcr blir aktuella främst i det fall gäldenären har visat tredska, 

t.ex. genom att vägra tillträde till lokal där egendom i boet förvaras eller 

genom att hålla sig undan. Även en beaktansvärd risk för att viss egendom 

görs oåtkomlig för konkursförvaltningen bör berättiga till användning av 

tvång. Undantagsvis kan tvång vara berättigat även i situationer då varken 
tredska eller nämnd risk kan visas, t.ex. när förvaltaren trots stora 

ansträngningar inte kan få kontakt med gäldenären och det är betydelse

fullt att egendomen utan dröjsmål ställs till förvaltningens förlogande. 

Enligt min mening kan bestämmelserna i fråga om användning av tvång i 
konkurs utformas efter mönster av de regler i förslaget till utsökningsbalk 

som jag nyss har redogjort för. En i alla delar parallell reglering framstår 

dock som opåkallad. Förslaget till utsökningsbalk innehåller bl.a. en 

särskild bestämmelse om tillträde till gäldenärens bostad i dennes 

frånvaro. Med hänsyn till de förutsättningar som enligt det föregående bör 

gälla för tvångsanvändningen saknas anledning att ge någon motsvarande 

bestämmelse för konkursfallet. 
Jag vill understryka att den reglering som här föreslås innebär att för

valtaren inte skall ta någon befattning med själva tvångsanvändningen. Det 

är naturligtvis önskvärt att förvaltaren är närvarande vid förrättningen. 

Det är emellertid kronofogdemyndigheten som på eget ansvar har att 

öppna lås och att vid behov genomsöka lokalerna och ta hand om egen

domen. 



Prop. 1978/79: 105 177 

Förvaltaren har som tidigare ang1v1ts befogenhet att förvara boets 

egendom under lås. Till följd härav får han anses ha rätt att anbringa ytter

ligare lås på utrymme som gäldenären har tillslutit. I det fallet skall för

valtaren alltså inte behöva vända sig till kronofogdemyndigheten. Någon 
särskild föreskrift härom anser jag inte vara behövlig. 

Tvångsåtgärd kan behöva tillgripas även mot annan än konkursgälde
nären. Tvång kan aktualiseras t.ex. i de fall egendom som ingår i konkurs

boet finns hos tredje man. Regleringen om tvångsmedel enligt förslaget till 

utsökningsbalk innefattar rätt till tvångsanvändning även mot tredje man. 

Motsvarande bör gälla för reglerna om tvång i konkurs. Om förvaltaren 

t.ex. önskar få besittning till gäldenären tillhörig egendom som förvaras av 

tredje man och denne vägrar lämna ut egendomen, har förvaltaren således 

möjlighet att genom handräckning av kronofogdemyndigheten komma åt 

egendomen. Om tredje man gör gällande att han inte är skyldig att lämna ut 

egendomen, åligger det kronofogdemyndigheten att pröva invändningen. 

Sammanfattningsvis förordar jag att frågan om tvångsanvändning i 

konkurs löses så att förvaltaren ges befogenhet att, om det behövs, påkalla 

handräckning av kronofogdemyndigheten för att kunna omhänderta eller 

annars fä tillgång till gäldenärens bo med de böcker och andra handlingar 

som rör boet. Härvid fär kronofogdemyndigheten genomsöka hus, rum el

ler förvaringsställe och, om tillträde behövs till utrymme som är tillslutet, 

låta öppna lås eller bereda sig tillträde på annat sätt. Även annat tvång får 

komma i fråga, om det med hänsyn till omständigheterna kan anses befo

gat. Våld mot person får tillgripas enbart om gäldenären eller annan gör 

motstånd och i den mån det med hänsyn till det ändamål som påkallar in

gripandet kan anses försvarligt. 

I fråga om klagan rörande handräckning bör föreskrivas att bestäm

melserna om klagan över utmätning i allmänhet skall äga motsvarande 

tillämpning. 

5 .2 .8 Brottsutredning 

Enligt 55 § KL skall förvaltaren i den s.k. förvaltarberättelsen som han 

skall avge till konkursdomaren anmärka huruvida skälig anledning finns till 
antagande att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer, 

dvs. gäldenärsbrott. och i så fall grunden för antagandet. Konkursdomare 

som har mottagit anmälan om brottsmisstanke skall underrätta åklagaren 

(218 §KL). Kommitten föreslår ingen ändring på dessa punkter. 

Vid remissbehandlingen har främst från åklagarhåll föreslagits ändringar 

i nuvarande system för brottsutredning i konkurser. 

Som jag tidigare har nämnt förekommer en betydande ekonomisk krimi

nalitet i samband med konkurser. De vanligaste brottsliga förfarandena är 

gäldenärsbrott och brott mot uppbördslagen. Härtill kommer inte sällan 

annan ekonomisk brottslighet. Undersökningar som har gjorts i fråga om 
12 Riksda1?e11 1978/79. I sam/. Nr 105 
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företagskonkurser tyder på att glildcnärsbrott förekommer i omkring 40 (:~ 

av de konkurser som handläggs i ordinär viig. I en och samma konkurs kan 
förekomma ett flertal gäldenärsbrott. I fattigkonkurser torde frekvensen 
gäldenärs brott vara iinnu högre. 

För egen del vill jag först understryka att den omfattande hrottslighet 

som förekommer i samband med konkurser måste angripas pfi flera vägar. 

För att förebygga upprepad brottslighet kan man tänka sig att i vissa fall 

förbjuda en konkursgäldenär att vidare driva näringsverksamhet (s.k. 
konkurskarantän). I den delen erinrar jag om att regeringen gett konkurs

lagskommitten i uppdrag att överväga hur man frfin konkursrättsliga 

utgångspunkter kan stävja missbruk av konkursinstitutet genom upp
repade konkurser. Av stor vikt är vidare att den utredning rörande 

misstanke om brott som skall ske inom konkursförfarandets ram är 

effektiv. Detta kan enligt min mening få en avsevärd brottsförebyggande 

verkan. Genom att. som jag tidigare har förordat. skärpa kvalifikations
kraven för förvaltaren skapas enligt min mening goda förutsättningar för 

att den avsedda effekten skall nti.s. Jag vill vidare redan här framhålla att 
ett motiv till det av mig förordade nya systemet för tillsyn är att säkerställa 

en effektiv utredning i fråga om brott. 

Förvaltarens skyldighet att i förvaltarberättelsen anmärka om brotts
misstanke finns gäller enbart gäldenärsbrott. Frän åklagarhäll har 

förordats att skyldigheten utvidgas till att omfatta även andra brott. För 

min del anser jag dock att en sådan utvidgning inte bör ske. En så omfat

tande utredningsplikt skulle kunna inkräkta på fullgörande! av de i.ivriga 

förvaltaruppgifterna. Om emellertid förvaltaren pä gnmd av konkursutred
ningen finner anledning till misstanke om att gäldenären har begått annat 
förmögenhetsbrott än gäldenärsbrott. bör han naturligtvis anmäla det till 
polis eller åklagare. Någon särskild föreskrift härom är ej erforderlig. Det

samma gäller förmögenhetsbrott som har begåtts mot gäldenären. exem

pelvis av en ställföreträdare för denne. Även skattebrott av gäldenären bör 
anmälas om misstanke därom framkommer under konkursutredningen. 

Hur pass ingripande undersökningar som bör göras i fråga om gäldenärs

brott får i första hand bedömas av förvaltaren med beaktande av omstän

digheterna i varje särskilt fall. En utgångspunkt härvidlag måste dock vara 

att det även ligger i borgenärskollektivets intresse att gäldenärsbrott utreds 
och beivras. Förvaltaren måste därför aktivt utreda brottsfrågan och inte 

dra sig för att inhämta kompletterande material i förekommande fall. Jag 

vill emellertid också framhålla att förvaltarens utredning skall ta sikte på 

att fastställa om det finns skälig anledning att anta att gäldenärsbrott före
ligger. Det är alltså inte meningen att förvaltaren på konkursboets bekost

nad skall göra en fullständig brottsutredning. Att verkställa en sådan an

kommer på polis och åklagare. Förvaltarens undersökning bör emellertid 

gå så långt att han kan ta klar ställning till frågan om skäl till misstanke om 

gäldenärsbrott föreligger. 
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Enligt KL skall förvaltaren i den s.k. förvaltarberättelsen som skall till

ställas konkursdomaren anmärka huruvida anledning finns till misstanke 

att gäldenären har gjort sig skyldig till gäldenärsbrott. Konkursdomaren 

skall underriitta åklagaren när misstanke om brott anmälts. En remiss
instans har ifrågasatt om inte förvaltaren bör göra anmälan om brottsmiss

tankc direkt till åklagare eller polis utan att behöva gå omvägen över 

konkursdomaren. Även jag finner det mest rationellt att förvaltaren. när 

brottsmisstanke föreligger. gör anmälan härom direkt till åklagaren. Jag 

förordar alltså att en sådan ordning införs. Dessutom hör förvaltaren 

liksom nu vara skyldig att i fiirvaltarberättelsen ange huruvida anledning 

att misstänka gäldenärsbrott föreligger. Med denna ordning behöver 

konkursdomaren ej lämna någon underrättelse till åklagaren. 

I en del fall torde förvaltaren innan han är beredd att avge någon förval

tarbcrättelse ha möjlighet att konstatera att gäldenären kan misstänkas för 

giildenärsbrott. Det är viktigt att förundersökning mot gäldenären kan 

inledas så fort som möjligt. Förvaltaren bör dänör vara skyldig att under

rätta äklagaren sa snart stl.dan brottsmisstanke föreligger. 

Görs anmälan om brottsmisstanke, bör förvaltaren samtidigt ange 

grunden för misstanken. Han bör givetvis också lämna åklagaren alla 

relevanta upplysningar som han fönogar över och vara beredd att till

handahålla erforderligt material. 

5 .2. 9 Konkursbos bokföringsskyldighet m .111. 

Enligt 57 * första stycket KL skall förvaltaren föra bok vari boets in

komster och utgifter i pengar dag efter dag antecknas. Vad sålunda är 

stadgat får enligt andra stycket av samma paragraf ej lända till inskränk

ning i den bokföringsskyldighet som kan vara föreskriven särskilt. 
Närmare bestämmelser om beskaffenheten av förvaltarens bokföring 

saknas i KL. 
Enligt kommittens mening gör sig de ändamälssynpunkter som ligger till 

grund för bokföringslagstiftningen inte gällande med samma styrka vid 

förvaltningen av ett konkursbo som vid driften av ett företag som är i 
gång. Konkursförvaltningen går ut på att avveckla gäldenärens tillgångar 

och redovisningen i konkursen måste ha till främsta syfte att spegla denna 

avveckling. Enligt vad kommitten inhämtat förekommer det i praktiken 

endast i undantagsfall att konkursbo tillämpar de i bokföringslagen före

skrivna reglerna. Några olägenheter av denna praxis har. kommitten veter

ligt, inte påtalats. Mot bakgrund av att konkursbo inte är skattskyldigt i 

fråga om inkomst som kan uppkomma i konkurs. t.ex. vid fortsättande av 

rörelse. har kommitten svårt att se att konkursbos räkenskaper skulle 

behöva föras enligt bokföringslagen med särskild tanke på inkomstbeskatt

ningen. Enligt kommitten bör frågan om förvaltarens bokföringsskyldighet 

kunna lösas helt med utgångspunkt från vad som är ändamålsenligt ur 
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konkursrättslig synvinkel. Avgörande bör vara att bokföringen sker så att 
en betryggande kontroll av konkursförvaltningen kan äga rum. Samtidigt 

bör tillses att konkursförfarandet inte belastas med onödiga kostnader. 

Enligt kommitten synes redovisning enligt kontantmetoden vara tillräcklig 
vare sig konkursgäldenärens rörelse drivs vidare eller ej, om man har ett 

ordentligt utbyggt kontosystem. 

Kommitten föresH\r att som huvudregel skall gälla att förvaltaren i 

överensstämmelse med god redovisningssed skall löpande bokföra boets 
inkomster och utgifter så att erforderlig kontroll möjliggörs. Enligt 

kommittens förslag blir bokföringslagen inte i något fall direkt tillämplig på 

konkursbos bokföring. Det är dock enligt kommitten inget som hindrar att 

förvaltaren lägger upp bokföringen enligt bokföringslagens regler om han 

finner detta mera praktiskt eller ändamålsenligt, t.ex. när gäldenärens 
rörelse drivs vidare och dennes bokföring är i sådant skick att förvaltaren 

kan fortsätta redovisningen av affärshändelsema i denna. 

Kommitten föreslår vidare att i anslutning till regeln om bokförings

skyldighet tas in en föreskrift om att förvaltaren skall bevara boets räken

skapsmaterial under minst tio år räknat från utgången av det kalenderår då 

konkursen avslutades. 
Enligt kommitten synes det lämpligt att i instruktionen för bokförings

nämnden särskilt ange att den skall utarbeta rekommendationer samt läm
na råd och anvisningar beträffande bokföring i konkurs. 

En annan fråga som regleras i kommittens förslag rör arkivering av det 
räkenskapsmaterial som tillhör gäldenären och som förvaltaren har 
omhändertagit vid konkursens början. Enligt kommitten åvilar skyldig
heten att arkivera sådant räkenskapsmaterial gäldenären. Denne är vid 
konkursens slut i princip berättigad att få tillbaka materialet av förval
taren. Undantag bör enligt kommitten gälla från denna princip bl.a. då 

materialet fortfarande har betydelse för någon konkursåtgärd. 
I vissa fall kan det omhändertagna materialet inte återställas till gälde

nären. Skälen härtill kan enligt kommitten variera. Ett vanligt fall är att 

konkursgäldenären är en juridisk person som upphört att existera i och 

med konkursens avslutande. Kommitten anser att gällande rätt kräver att 

förvaltaren i de fall där fysiskt hinder mot återlämnande föreligger bevarar 

räkenskapsmaterialet i enlighet med de arkiveringsregler som gäller enligt 

bokföringslagen och annan lagstiftning. Denna skyldighet kan enligt 

kommitten medföra praktiska problem och betydande kostnader för boet. 

Frågan om arkivering av handlingar när hinder mot att återlämna dem till 

gäldenären föreligger bör därför lösas genom en särskild föreskrift. 
Kommitten föreslår att förvaltaren skall överlämna de omhändertagna 
handlingarna till tillsynsmyndigheten. om han inte anser att han själv bör 

bevara dem. 
Kommittens förslag i bokförings- och arkiveringsfrågoma har godtagits 

av de flesta remissinstansema. Åtskilliga instanser anser dock att kommit-
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tens förslag inte tar tillräl:klig hänsyn till behovet av resultatn:dovisning 

när gäldenärens rörelse drivs vidare. 

För egen del vill jag först erinra om att konkursförvaltaren f.n. torde 

vara underkastad bokföringsskyldighet enligt de allmänna reglerna i bok

föringslagen ( 1976: 125) i de fall gäldenären är näringsidkare eller, utan att 

utöva näringsverksamhet. är aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk 

förening (se 57 * KL jämförd med I § bokföringslagen). I likhet med 

kommitten och en stor majoritet bland remissinstanserna anser jag att 

sakliga skäl för att förvaltaren skall vara underkastad bokföringsskyldighet 

enligt bokföringslagens bestämmelser normalt inte föreligger i konkurs. 

Erfarenheterna visar också att förvaltarna inte iakttar en så omfattande 

bokföringsskyldighet och att detta inte har medfört några olägenheter. 

Som regel torde det för att möjliggöra en betryggande kontroll över förvalt

ningen vara tillräckligt att in- och utbetalningar bokförs löpande, dvs. att 

bokföringen sker enligt den s.k. kontantprim:ipen. 
Som nyss antyddes har emellertid åtskilliga remissinstanser påpekat att 

ett behov av en bokföringsmässig redovisning föreligger i de fall gälde

närens rörelse fortsätter. Remissinstanserna menar att det i dessa fall är 

betydelsefullt att verksamhetens resultat framgår av redovisningen. Att 

detta sker är enligt några instanser särskilt angeläget då konkursen avser 

ett större företag med ett stort antal anställda. Jag delar remissinstan

sernas uppfattning. Drivs en rörelse vidare, bör det i de flesta fall krävas 

redovisning som möjliggör att resultatet av rörelsen kan fortlöpande 

utläsas. För förvaltaren själv är det viktigt att kunna följa rörelsens utveck

ling och fä underlag för sin bedömning av om ytterligare temporär drift är 

motiverad. Även för överväganden i rekonstruktionsfrågor är resultat

redovisning av värde. I företagskonkurser aktualiseras ofta statliga 

insatser i form av bidrag och annat stöd. Som en remissinstans anmärkt 

bör omfattningen av sådana insatser bestämmas på grundval av en löpande 

redovisning av rörelsens resultat. Även för tillämpningen av medbestäm

mandelagens regler är det önskvärt med en resultatredovisning när 

rörelsen drivs vidare. I åtskilliga av de konkurser där gäldenärens rörelse 

fortsätter torde det finnas ett väl utbyggt redovisningssystem att bygga på, 

varför några större merkostnader inte behöver uppstä. Vad jag nu har 
utvecklat innebär att bokföringen åtminstone i huvudsak måste ske enligt 

bokföringslagens regelsystem i flertalet konkurser där rörelsen drivs 

vidare. 

En konkursförvaltare torde som jag nyss har erinrat om f.n. vara skyldig 

att vid konkursboets bokföring iaktta de allmänna bestämmelserna i bokfö

ringslagen. I 3 § i denna lag framgår emellertid att utrymme finns för att 

meddela avvikande bestämmelser för särskilda situationer. I mina nyss re

dovisade överväganden ligger att jag anser en särreglering vara påkallad 

för konkursfallet. Denna bör enligt min mening utformas så att det klart 

framgår att kontantprincipen skall vara huvudregeln för bokföring i kon-
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kurs. Regleringen bör vidare för särskilda fall uppställa 1-..rav p[i att kon

kursboets bokföring sker pii annat sätt än efter kontantprincipen. Innebör

den av en sådan undantagsregel är att bokföringslagens bestämmelser i 

större utstriil.:kning iin som följer av en hänvisning till kontantprincipen 

skall vara vägledande för konkursboets bokföring. En fortliipande stiill

ningsredovisning bör I.ex. komma till ständ framför allt vid fortsatt rörel

sedrift. Det synes lämpligt att för frågan i vilken utsträckning bokföringsla

gen skall följas falla tillbaka på det för hokföringslagstiftningen grundläg

gande begreppet god redovisningssed (se 2 * bokföringslagen ). 

På grund av det anförda föresliir jag en bestämmelse om att förvaltaren. 

oavsett vad som gäller i fräga om bokföringsskyldighet för glildcnären, 

skall löpande bokföra in- och utbetalningar, dvs. tillämpa en kontantprin

cip, om ej med hänsyn till siirskilda förhållanden god redovisningssed på

kallar att bokföringen sker på annat sätt. 

Som exempel pa särskilda förhållanden som bör föranleda att kontant

principen inte bör accepteras kan förutom konkurser där rörelsen drivs 

vidare nämnas sådana fall dt"l konkursboet är omfattande eller komplicerat. 

Även när förhållandena inte är de angivna är det inget som hindrar att för

valtaren i de fall en välordnad bokföring finns hos gäldenären utnyttjar 

denna för den fortsatta redovisningen och därvid tillämpar bokföringsmäs

siga grunder. Vid val av bokföringsmetod i sådana fall bör förvaltaren dock 

beakta att förvaltningen inte onödigtvis fördyras. 
Kommitten har förutsatt att det skall ankomma på bokföringsnämnden 

att fastställa vad god redovisningssed kräver i konkursfallet. Även jag 

anser att bokföringsnämndens kunnande och erfarenheter här bör tas i 
anspråk och att nämnden bör få utfärda råd och anvisningar om vad som 
bör gälla i fräga om bokföring i konkurs. Denna uppgift ligger inom ramen 

för nämndens instruktion (se 2 *förordningen (1976:377) med instruktion 

för bokföringsnämnden). Några särskilda bestämmelser om nämndens be

fogenheter i detta hänseende behövs därför ej. 

En viktig uppgift för bokföringsnämn<len i dess verksamhet på konkurs

området blir att närmare ange de omständigheter som bör medföra att bok

föringen skall ske efter andra principer än kontantprincipen. Vidare bör 

nämnden pröva om riktlinjer behövs för kontantredovisningen, t.ex. i frå

ga om behov av särskilda konton. och i vad mån avvikelser från bokfö

ringslagens bestämmelser kan medges när kontantprincipen inte skall till

lämpas. Nämnden fär också pröva i vad mt"ln tillräckliga skäl föreligger för 

att. som ett par remissinstanser har förordat, ha särskilda regler för de fall 

särskilda förmånsrätter belastar egendom i boet. 
Som kommitten funnit ankommer det i första hand på tillsynsorganet att 

övervaka att bokföringen bedrivs på ett riktigt sätt. Denna uppgift är 

enligt min mening ett viktigt led i tillsynen. 

Det får också ses som ett naturligt utflöd~ av tillsynsfunktionen att 

kontakter i bokföringsfrågor tas mellan förvaltaren och tillsynsorganet, om 
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anvisningar saknas eller vägledning behövs i en viss fråga. Sådana 

kontakter bör lämpligen komma till stånd så snart som möjligt efter kon

kursutbrottet. Av stor betydelse är vidare att bokföringsnämnden och 

tillsynsorganen har fortlöpande förbindelse med varandra i fråga om den 

fortsatta utvecklingen av god redovisningssed på området. 

Enligt kommittens förslag skall förvaltaren bevara boets räkenskaps

material under minst tio år frän utgången av det kalenderår då konkursen 

avslutades. Arkiveringstidens Hingd är densamma som enligt 22 * bok

föringslagen. När det gäller arkivering av gäldenän:ns bokföringsmaterial 

som ej kan återlämnas vid konkursens slut till gäldeniiren föreslår kommit

ten att det skall ankomma på förvaltaren att bestämma om han själv eller 

tillsynsmyndigheten skall bevara materialet. Riksarkivet tillstyrker för

slagen. Dessa har lämnats utan erinran av övriga instanser med undantag 
av bokföringsnämnden och RSV. som båda förordar att arkiveringen av 

boets bokföring skall ankomma på tillsynsmyndigheten. 

För min del ansluter jag mig till kommittens förslag i fråga om arkivering 

av gäldenärens bokföringsmaterial. Vare sig förvaltaren eller tillsyns

myndigheten handhar förvaringen skall denna ske i överensstämmelse 

med de allmänna regler som finns i bokföringslagen och i annan lagstift

ning. När det gäller frågan huruvida arkiveringen av boets räkenskaps

material bör vara anförtrodd förvaltaren eller tillsynsmyndigheten vill jag 

inte bestrida att de kontrollintressen som bär upp arkiveringsskyldigheten 

talar för den senare lösningen. Praktiska skäl talar dock ofta för att boets 
bokföring sker i nära anslutning till förvaltarens egen bokföring. Med 

hänsyn härtill anser jag mig böra godta kommittens förslag att förvaltaren 

skall arkivera boets räkenskapsmaterial. Han bör därvid vara underkastad 

bestämmelserna om arkivering i 22 § bokföringslagen med den avvikelsen 

att tidsfristen skall räknas frän utgången av det kalenderår då konkursen 
a vslutadcs. 

Kommitten har i sitt förslag tagit upp en erinran om att de föreslagna 

bestämmelserna om bokföring och arkivering ej skall inskränka den bok
föringsskyldighet som kan vara föreskriven för viss verksamhet. Med före

skrifter för viss verksamhet syftar kommitten på de särskilda bokförings
regler som frän andra än rent fiskala synpunkter syftar till kontroll över 

viss verksamhet, t.ex. handeln med explosiva varor. Särbestämmelsema 

om bokföring i den assoeiationsrättsliga lagstiftningen. I.ex. aktiebolags

lagens regler om aktiebolags årsredovisning, omfattas enligt kommitten 

inte av denna erinran. Kommitten finner det uppenbart att dessa sär

bestämmelser inte behöver tillämpas i konkurs. 

Förslaget har i denna del föranlett påpekande frän en remissinstans som 

menar att uttrycket viss verksamhet är oklart. Även jag anser att den av 

kommitten föreslagna bestämmelsen bör förtydligas så att det klart fram

går att de föreskrifter som är i blickpunkten har till syfte att möjliggöra 

kontroll över viss verksamhet och att således särbestämmelsema om 
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bokföring i I.ex. aktiebolagslagen inte åsyftas. Till de bestämmelser som 
avses med hänvisningen återkommer jag i specialmotiveringen. 

I enlighet med kommitteförslaget förordar jag vidare att regleringen 
upptar en erinran om att förvaltaren är skyldig att iaktta de särskilda 

bestämmelser som finns i skatteförfattningar om skyldighet att sörja för 
underlag för deklarations- och uppgiftsskyldighet och för kontroll därav. 

5.3 Tillsyn i ordinär konkurs 

5 .3. I lnlcdninK 

Den yttersta kontrollen över konkursförvaltningen utövas f.n. av 

konkursdomaren. Den närmare tillsynen ankommer på ett särskilt 
kontrollorgan. rättens ombudsman. som förordnas av konkursdomaren i 
varje konkurs. Enligt 44 § KL gäller bl.a. att rättens ombudsman skall ha 
erforderlig insikt i gällande lag för bedömande av rättsliga frågor och ha 
nödig erfarenhet och sakkunskap för sina uppgifter. 

Rättens ombudsmans uppgift att övervaka förvaltarens verksamhet 
fullgörs bl.a. genom granskning av kvartalsräkningar, halvårsberättelser 
och annan redovisning från förvaltaren. I kontrolluppgiften ingår att bistå 
förvaltaren med råd och att avgöra vissa förvaltningsfrågo'r. Dessutom 
tjänstgör rättens ombudsman som ordförande vid förlikningssamman
träde. Han skall därvid söka utreda föreliggande tvistefrågor och åstad

komma förlikning i dessa. Rättens ombudsman har rätt till arvode ur 
konkursboet. I allmänhet anlitas en och samma person eller några få 

personer som rättens ombudsman vid varje särskild domstol. Enligt 
1mmittens undersökning av de ordinära konkurser som avslutades år 

1974 var rättens ombudsman advokat i närmare 75 % av dessa. I övrigt 
anlitades mestadels pensionerade tjänstemän. 

Enligt 46 § KL skall borgenärerna. om någon av dem begär det. sedan 
slutlig förvaltare utsetts på första borgenärssammanträdet välja gransk
ningsmän med befogenhet att övervaka förvaltningen på borgenärernas 
vägnar. Bestämmelsernas syfte är att ge en lmrgenärsminoritet som har 
blivit besegrad i förvaltarvalet möjlighet att i stället bli företrädd av gransk
ningsmän. Granskningsmännen har bl.a. rätt att få tillgång till böcker och 

andra handlingar som rör boet och begära upplysningar av förvaltaren. I 

praktiken utses granskningsmän sällan. 
Kommitten anser att ett särskilt tillsynsorgan fortfarande bör finnas. För 

att onödigt dubbelarbete skall undvikas bör konkursdomstolen helt befrias 

från kontrollerande uppgifter. Att utöva tillsyn över konkursförvaltning 

passar enligt kommitten inte heller så väl med domarverksamheten. Dom
stolens nuvarande befattning med judiciella frågor bör däremot ej inskrän
kas. Konkursdomstolen (konkursdomaren) bör vidare alltjämt utse och 
entlediga förvaltare. Även uppgiften att bestämma förvaltararvode bör 

förbli hos konkursdomstolen. 
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Enligt kommittens förslag skall tillsynsurganet utöva säväl en materiell 

som en formell kontroll över förvaltningen. I den materiella kontrollen 

skall inte ingå några beslutande uppgifter. Däremot skall förvaltaren 

samråda med tillsynsorganet i vissa fall. Tillsynsorganets huvuduppgift är 

att övervaka att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och i 
överensstämmelse med KL och andra författningar. Tillsynsorganet skall 

särskilt se till att avvecklingen av konkursen inte fördröjs i onödan. 

Tillsynsorganet skall ha ungefär samma underlag för tillsynen som rättens 

ombudsman har i dag. En nyhet är atl tillsynsorganet skall kunna utse 

en eller nera revisorer för granskning av boets räkenskaper och förvalt

ning, när särskilda omständigheter föranleder det. Kommitlen föresrnr 

ocksä att tillsynsorganet skall fä yttra sig i olika frågor, bl.a. om utseende 

och entledigande av förvaltare och om förvaltararvode. 

En viktig uppgift för tillsynsorganet är enligt kommitten att genom råd 

och upplysningar främja en riktig och enhetlig rättstillämpning. Tillsyns

organet skall också underlätta förvaltarens arbete på olika sätt, bl.a. 

genom medverk<tn i konkreta fall. t.ex. när kontakter med myndigheter 

eller organisationer aktualiseras. Enligt kommitten är det praktiskt bety

delsefullt att blanketter och formulär utarbetas. 

När det gäller frågan om vem som bör ha hand om tillsynen anmärker 

kommitten att advokater i stor utsträckning anlitas som rättens ombuds

man även i sådana konkurser där förvaltaren är advokat. Enligt kommit

tens undersökning av 1974 års konkurser var rättens ombudsman advokat 

och förvaltaren advokat eller jur. kand. i ungefär 70 ';'t,1 av fallen. Nuvarande 

ordning är enligt kommitten inte onaturlig med hänsyn till att det är svårt 
att utanför advokatkåren finna tillräckligt antal personer med erforderlig 

kompetens för rättens ombudsmans uppgifter. Mot en ordning där både 

förvaltaren och den som skall kontrollera hans verksamhet är advokater 
kan man emellenid enligt kommitten rikta invändningar av principiell art. 

Enligt kommitten talar flera skäl mot att ha kvar det nuvarande insti
tutet rättens ombudsman i ett nytt förvaltningssystem. De nya reglerna om 
förvaltarens kvalifikationer och om utseende av förvaltare skapar sålunda 

ökade förutsättningar för att endast väl kvalificerade förvaltare utses. 

Kommitten påpekar också att förvaltarens ställning avses bli mer själv

ständig än f.n. Vidare erinrar kommitten om att behov av samråd i vissa 
fall kan tillgodoses genom att mer än en förvaltare kan tillsättas. I detta 

sammanhang nämner kommitten också förvaltarens möjlighet att anlita 

sakkunnigt biträde. Även de nya reglerna om samråd med tillsynsorgan 

och särskilt berörda borgenärer har enligt kommitten betydelse. 

Mot att behålla rättens ombudsman talar också enligt kommitten att det 

behövs ett permanent och mera utbyggt kontrollorgan som har resurser att 

utöva tillsynen effektivt och ändamålsenligt efter de av kommitten före

slagna riktlinjerna. Kommittens slutsats är att tillsynen bör anförtros ät ett 

annat organ än rättens ombudsman. Enligt kommitten fyller visserligen 
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riittens omhudsman en viktig funktion som förlikningsorgan men ett bibe

hållande av rättens ombudsman med endast förlikningsuppgifter utgör en 

överorganisation. Kornmitten förordar därför att rättens ombudsman av

skaffas och ersätts med ett annat allmänt tillsynsorgan. 

I sina vidare diskussioner understryker kommitten vikten av att 

tillsynen fär ankomma på ett och samma organ eller på en krets av lik

artade organ. Om tillsynen läggs på ett permanent organ eller på en viss 

grupp av organ, kan detta samla de erfarenheter som behövs för att tillsy

nen skall utövas på bästa sätt. Enligt kommitten har ett statligt organ möj

ligheter att skaffa sig ön sk värda resurser för kontrollen. 

Enligt kommitten förutsätter tillsynsorganets uppgifter ett lokalt 

samband mellan förvaltaren och tillsynsorganct. Förvaltaren och före

trädare för tillsynsurganet bör kunna komma i personlig kontakt med 

varandra utan större besvär. Något centralt organ bör därför inte komma i 

fråga. Bland tänkbara. icke-centrala organ diskuterar kommitten först 

länsstyrelserna. Mot möjligheten att anlita länsstyrelsen som kontroll

organ talar dock att länsstyrelsen f.n. har ringa anknytning till konkurs
förvaltning. Enligt kommitten ter det sig också med hänsyn till länssty

relsens ordinarie verksamhet främmande att lägga tillsynen pä denna 

myndighet. På det lokala planet står emellertid kronofogdemyndigheten, 

som har nära anknytning till konkursförvaltning, till förfogande. Den 

lokala förankringen är enligt kommitten särskilt markerad i gällande indel

ning i kronofogdedistrikt. 

En särskild fördel med kronofogdemyndighet som tillsynsorgan är enligt 

kommitten att man kan utnyttja ett centralorgans, riksskatteverkets, 

resurser. Verket skulle kunna lämna kronofogdemyndigheterna betydande 

service och information för tillsynen. Förutsättningar skapas för att till
synen blir likformig över hela landet. Bl.a. kan större enhetlighet i bedöm

ningen av arvodesfrågor åstadkommas. Kommitten anser vidare att om det 

skapas tekniska förutsättningar för användning av ADB i samband med till

synen i konkurs, kronofogdemyndigheten hlir särskilt lämplig att ingå i ett 
ADB-system. En fördel med kronofogdemyndighet som tillsynsorgan är 

ocksä att länsstyrelsernas revisionstekniska expertis kan ställas till för

fogande. 

Kommitten anser det vara svårt att närmare bedöma vilka kostnads

effekter en ordning med kronofogdemyndighet som tillsynsorgan skulle ha 

i jämförelse med rådande ordning för tillsyn. Kommitten gör emellertid 

den bedömningen att kostnaderna för den föreslagna ordningen skulle 

komma att hälla sig på ungefär samma nivå som nuvarande kostnader. En 

viss kostnadsökning kan dock inte uteslutas men kan enligt kommitten 

godtas med hänsyn till fördelarna. 

Som skäl mot all göra kronofogdemyndighet till tillsynsorgan skulle 

kunna anföras att myndigheten också har till uppgift att företräda staten 

som borgenär i konkurs. På den punkten anser dock kommitten att läget är 
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ett annat än när det gällde den tidigare diskuterade frågan om kronofogde

myndighet skall vara förvaltare i mindre konkurser. Det ankommer 

sålunda inte på tillsynsorganet utan på förvaltaren att i första hand pröva 

vilka fordringar som skall ge utdelning i konkursen. Ansvaret för de olika 

förvaltningsätgärderna såsom försäljning av egendom ligger på förval

taren. Denne prövar också frågor om eventuella återvinningsmöjligheter 

m.m. m:h sköter kontakten med borgenärerna och gäldenären i viktigare 

frågor. Vidare påpekar kommitten att tillsynsorganet enligt kom

mitteförslaget inte skall ha någon självständig beslutanderätt rörande 

förvaltningens bedrivande. 

Även med beaktande av de angivna inskränkningarna i tillsynsorganets 

uppgifter finns det. enligt kommitten ett visst utrymme för principiella 

invändningar mot att kronofogdemyndighet blir tillsynsorgan. Något avgö

rande hinder mot att myndigheten anlitas i det nya systemet finns dock 

inte. Kommitten anser inte heller att tillsynsuppgifterna behöver medföra 

några inskränkningar i kronofogdemyndighetens befogenheter att före

träda staten som konkurshorgenär. Emellertid är det enligt kommitten 

lämpligt att tillsynsuppgifterna inte sköts av samma tjänstemän som sköter 

indrivningsuppgifterna. inbegripet tillvaratagande av statens rätt i 

samband med konkurs. 

Kommitten ifrågasätter om en ordning med granskningsmän behövs i 

det nya systemet för förvaltning och tillsyn. Borgenärerna, som inte vidare 

skall utöva beslutanderätt vid borgenärssammanträde. kan dock vilja ha 

möjlighet till den insyn och ytterligare kontroll som kan åstadkommas 

genom granskningsmän. Kommitten anser det därför motiverat att gransk

ningsmän fortfarande skall kunna utses. Kommittens förslag innebär att 

va1:ie borgenär har rätt att hos konkursdomaren begära att gransknings

man tillsätts för att med de befogenheter gällande lag anger övervaka 

förvaltningen på borgenärens vägnar. 

5.3.2 Frågan om tillsyn al' konkursdomaren 

Kt>mmittens förslag att konkursdomaren inte längre skall utöva någon 

tillsyn över konkursförvaltningen har godtagits av de flesta remissinstan

serna. Några. bl.a. Göta hovrätt och hovrätten över Skåne och Blekinge. 

anser dock att nuvarande ordning där tillsynen är anförtrodd rättens 

ombudsman och ytterst konkursdomaren bör behållas. Ett par andra 

remissinstanser förordar att konkursdomstolen skall ha huvudansvaret för 

tillsynen men att domstolen därvid skall utse sakkunnig eller gransknings

man för att närmare följa förvaltningen. 

För min del vill jag först påpeka att tingsrätterna knappast har möjlighet 

att utöva en effektiv tillsyn över konkursförvaltningen. Domarpersonal 

torde i allmänhet sakna utbildning för en sådan uppgift. Den främsta 

invändningen är dock att tillsynsuppgifterna inte passar så väl ihop med 



Prop. 1978/79:105 188 

domarverksamhcten. Jag anser att det mot denna bakgrund inte bör 

komma i fråga att fägga huvudansvaret för tillsynen på konkursdomstolen. 
Tillsynen bör alltså i likhet med vad som är fallet nu i första hand vara 
anförtrodd ett särskilt tillsynsorgan utanför domstolen. De skäl som nyss 

har angetts talar för att domstolen inte heller bör utöva någon form av till

syn vid sidan om det särskilda tillsynsorganet. 
Det bör däremot liksom nu ankomma på konkursdomstolen att bedöma 

judiciella frågor, t.ex. i samband med bevaknings- och utdelningsförfa

randet. Konkursdomaren bör som framgått tidigare (avsnitt 5.2.2) ocksä 

tillsätta förvaltare. Även uppgiften att entlediga försumlig förvaltare bör 
ligga hos konkursdomaren. Som en följd av att domstolen inte längre skall 

utöva någon tillsyn bör det inte längre ankomma på konkursdomaren att 

ingripa självmant mot försumlig förvaltare. Liksom hittills bör det 
ankomma på konkursdomstolen att pröva arvodesfrågor. 

5.3.3 Innehållet i tillsynen och ralet m· tillsynsorgan 

När del i övrigt gäller frågan hur tillsynen bör utövas är remissinstan
serna överlag eniga om att tillsynsorganet bör ha till huvuduppgift att 

övervaka att förvaltningen bedrivs ändamålsenligt och i överensstämmelse 
med lag och annan författning och att en viktig uppgift därvid är att se till 

att avvecklingen av konkursen inte fördröjs i onödan. Förslaget att 
tillsynsorganet skall främja en enhetlig rättstillämpning och på olika sätt 
underlätta förvaltarens arbete har i allmänhet godtagits. Några remiss

instanser uttalar dock att det bör vara möjligt att med hjälp av blanketter 
m.m. åstadkomma enhetlighet i förvaltarnas verksamhet även om rättens 
ombudsman har hand om tillsynen. 

Ett par remissinstanser anser att revision alltid bör ske i åtminstone 

större företagskonkurser. Kommerskollegium kommer också in på frågan 

om gäldenärens revisor bör vara skyldig att ge upplysningar till konkurs
förvaltaren. Kollegiet påpekar bl.a. att det är en brist att revisionen i prak

tiken upphör i och med utgången av det räkenskapsår som närmast föregår 
det räkenskapsår under vilket konkursen inträffar. Mot bakgrund härav 

förordar kollegiet att frågan om revisorns ställning i konkurssituationen 
och därmed sammanhängande frågor närmare utreds. 

När det sedan gäller frågan om vem som bör vara tillsynsorgan står 

remissinstansema splittrade. Två ungefär lika stora huvudgrupper står 
emot varandra. Den ena tillstyrker eller godtar kommittens förslag att 

kronofogdemyndighet skall ersätta rättens ombudsman som tillsynsorgan. 
Till denna grupp hör ett flertal statliga myndigheter, t.ex. domstols verket, 

RPS, bankinspektionen, statskontoret, RRV, RSV, kommerskollegium 

och två länsstyrelser, samt vidare LO och TCO. En annan grupp, till 

vilken hör åtskilliga domstolar, advokatsamfundet samt bank- och andra 

näringslivsorganisationer, uttalar sig för att behålla nuvarande ordning 
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med rättens ombudsman. 
För egen del vill jag först erinra om att jag redan tidigare har intagit den 

ståndpunkten (avsnitt 5.2.5) att det organ som anförtros tillsynen inte bör 

ha någon beslutanderätt i förvaltningsfrägor och att tillsynsorganet inte 
heller bör fungera som rådgivare till förvaltaren i konkreta förvaltnings

frågor. 

När det gäller att bestämma l'ilka uppgifter som bör ingå i tillsynen är 

det angeläget med övervakning av att avvecklingen drivs effektivt utan 

onödiga dröjsmål och att förfarandet inte drar med sig onödiga kostnader. 

Särskilt i fråga om avvecklingstidema framgår av kommittens undersök

ningar att nuvarande förhållanden inte är tillfredsställande. De lösningar i 

fråga om själva förvaltningen som jag har förordat syftar just till au åstad

komma ett snabbare och effektivare förfarande än f.n. För att förslagen 

skall fä denna verkan krävs dock att också tillsynen är inriktad på att 

avvecklingstiderna skall hållas nere. Tillsynsorganet bör bl.a. övervaka 

efterlevnaden av bestämmelsen i 126 §KL om att slututdelning skall ske så 

snart boets egendom har blivit förvandlad i pengar. Genom en tillsyn av 

denna art bör det även vara möjligt att undvika att konkurskostnaderna 

skjuter i höjden. Tillsynsorganet har också en viktig uppgift att fylla i 

samband med prövningen av förvaltararvoden. Även i en del andra frågor, 

t.ex. rörande tillsättande av förvaltare (se avsnitt 5.2.2) och om tvångs

medel mot gäldenären bör tillsynsorganet fä medverka, t.ex. genom att 
yttra sig. 

Även om allmänt sett en snabb avveckling av konkurser bör eftersträvas 

vill jag samtidigt framhålla att en ensidig inriktning på ett snabbt och billigt 

förfarande inte utan vidare medför det bästa resultatet för borgenärerna 

och övriga intressenter i konkursen. Det kan t.ex. i vissa fall vara moti

verat att fördröja avvecklingen något i avvaktan på lämpligt försäljnings

tillfälle. Det kan också tänkas att en förvaltningsåtgärd som först ter sig 
kostsam kan ge resultat som mer än väl uppväger kostnaden. Även dessa 

frågor får uppmärksammas av tillsynsorganet. 

Kontrollen över förvaltningen bör i första hand utövas genom gransk

ning av de halvå.rsberättelser som skall avlämnas av förvaltaren. Att dessa 
berättelser verkligen har det innehåll som KL föreskriver, dvs. innefattar 

en noggrann redovisning av alla de åtgärder som har vidtagits för förvalt

ningens slutförande, är naturligtvis viktigt. Härigenom torde dock i 

allmänhet inte ges tillräckligt underlag för tillsynsorganet att bedöma 

förvaltarens verksamhet. Tillsynsorganet måste också inhämta upplys

ningar från förvaltaren och därmed hålla sig fortlöpande informerat om 

konkursens förlopp. 

Kontrollen över konkursförvaltningen har också en formell sida. I 

denna del grundas tillsynen främst på granskning av kvartalsräkningar och 

övrig redovisning. Även den formella kontrollen är givetvis betydelsefull. 
Jag vill här särskilt framhålla att det ibland kan vara motiverat för tillsyns-
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organet att utnyttja den befogenhet som n:dan nu föreligger att fordra 
redovisning av förvaltaren utöver den ordinarie redovisningen. 

Den formella kontrollen kan kräva särskild revisionsteknisk kunskap. 

Tillsynsorganet bör därför. som kommillt!n har föreslagit. ha möjlighet att 

anlita biträde av revisor. när särskilda omst;indighctcr föranleder till det. 

Bitr~ide av revisor torde ofta vara befogat n;ir konkursen giiller ett större fö

retag och rörelsen drivs vidare av konkursförvaltningen. Det för ankomma 

pit tillsynsorganet all pröva om det tinns anledning att anlita revisor vid 

kontrollen. Jag anser alltsa att man inte. som har föreslagits vid rcmissbe

handlingen. behöver ställa upp ett generellt krav på att revisor skall anlitas 

i större konkurser. 

En annan fråga som har tagits upp vid remissbehandlingen gäller i vilken 

mån en revisor som anlitats av konkursgäldenären före konkursen bör 

vara skyldig att lämna upplysningar till konkursförvaltaren. För min del 

anser jag att en sådan skyldighet skulle vara av värde i vissa fall. bl.a. med 

tanke på förvaltarens utredning av återvinnings- och brottsfrågor. Jag har 

mig bekant att en arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet inom ramen 

för den av regeringen begärda översynen av lagstiftningen mot den organi

serade och den ekonomiska brottsligheten avser att föreslå vissa ändringar 

med avseende på revisorers uppgifter, bl.a. i konkurssammanhang. Det 

synes Himpligt all avvakta resultatet av detta utredningsarbete. Jag är allt

så inte beredd att nu lägga fram något förslag i saken. 

Gällande ordning ger ganska små möjligheter att åstadkomma enhetlig

het i tillämpningen både när det gäller förvaltarens och tillsynsorgancts 

verksamhet. Detta är enligt min mening en brist. Även om behovet av 

enhetliga linjer för konkursförvaltningen inte skall överdrivas. synes det 

mig vara värdefullt om det inom det nya tillsynssystemet kan ges resurser 

för att ge information till förvaltarna i olika praktiska och rättsliga frågor. 

Vad särskilt gäller tillsynen är det av vikt att fasta former för utbyte av 

information och erfarenhet mellan dem som handhar tillsynsuppgifterna 

kan skapas. 
Med det anförda ansluter jag mig i allt väsentligt till de av kommitten 

föreslagna riktlinjerna för tillsynen. 

Vad jag nu har sagt om hur tillsynen bör bedrivas fär naturligtvis 

betydelse vid 1•alet m· tillsyn.rnrgan. Det gäller för det första att välja ett 

organ som kan se till att konkursförvaltningen bedrivs så effektivt som 

möjligt. Erfarenheten visar att en rättens ombudsman många gånger kan 

utföra ett värdefullt arbete i detta avseende. Detta gäller inte minst om 

man - som hittills har skett i stor utsträckning -- utser en advokat med 

lång erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet till rättens ombudsman. 

Möjligheterna att fä till stånd en effektiv tillsyn torde emellertid på 

viktiga punkter förbättras, 0!11 tillsynen läggs på en myndighet. En myndig

het kan i olika avseenden ges helt andra resurser än en enskild person vid 

utövandet av en tillsynsverksamhet. Detta gäller inte minst i fråga om 
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möjligheterna att skapa en enhetlig praxis över hela landet i tillsynsfrågor. 

Inom ett system med myndighetstillsyn Lin man på ett annat sätt än med 

nuvarande ordning sö1ja för utbildning av dem som svarar för tillsyn och 

för informationsutbyte mellan tillsynsorganen. Gemensamma rutiner kan 

skapas och vunna erfarenheter kan komma alla tillsynsorgan till del. 

Särskilda fördelar kan vinnas om de myndigheter som svarar för tillsynen 

dessutom kan utnyttja ett centralt organs resurser. 

Om tillsynen läggs på en myndighet. förbättras ocksf1 möjligheterna att 

skapa enhetliga rutiner i förvaltningsfrågor. Förvaltarna kan ges allmän 

information på olika punkter och blanketter kan utarbetas för skilda 

förvaltningsåtgärder. 

Vid valet av tillsynsorgan måste också beaktas att det i många 

konkurser finns speciella samhällsintressen som gör sig gällande. Jag vill i 

första hand peka på den aktiva roll som samhället spelar inom arbets

marknads- och regionalpolitiken. Inom ramen för denna politik ger 

samhället betydande stöd till företagen. bl.a. i form av lån. Staten har 

också tagit på sig ett speciellt ansvar för de anställda genom systemet med 

lönegaranti i konkurs. Samhällets ansvar i detta sammanhang gör att staten 

har ett berättigat intresse av att få en god insyn i hur konkursförvaltningen 

bedrivs. åtminstone när det är fråga om ett företag med ett ej obetydligt 

antal anställda. 

Ett annat samhällsintresse som gör sig gällande i samband med 

konkurser är intresset att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag har 

tidigare betonat vikten av att konkursförvaltaren undersöker om konkurs

gäldenären har gjort sig skyldig till brottslighet. i första hand gäldenärs

brott. Det är uppenbart att en myndighet har bättre möjligheter än en 

enskild person att som tillsynsorgan övervaka att dessa undersökningar 

bedrivs så effektivt som mQjligt. 

Jag vill också erinra om att konkurslagskommittcn har fått i uppdrag att 

överväga hur man från konkursrättsliga utgångspunkter kan stävja 

missbruk av konkursinstitutet genom upprepade konkurser. Man kan här 

tänka sig att en konkursgäldenär i vissa fall skall kunna förbjudas att under 

viss tid efter konkursen vidare driva näringsverksamhet. 

Vad kommitten kan komma fram till i fråga om möjligheterna att stävja 

konkursmissbruk är det i dag för tidigt att yttra sig om. I den mån tillsyns

organet här skall spela en roll. talar emellertid även detta för att tillsynen 

läggs på en statlig myndighet. 

Av vad jag hittills har sagt framgår att flera skäl talar för att en 

myndighet blir tillsynsorgan. Med ett sådant system undgår man också den 

kritik som har riktats mot nuvarande ordning och som hänger samman med 

att det oftast är advokater som utses till rättens ombudsmän. Eftersom 

även konkursförvaltaren regelmässigt är advokat, faller det på rättens 

ombudsman att kontrollera en kollegas verksamhet. Även om denna 

ordning inte har gett upphov till några kända missförhållanden, är det en 
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fördel om tillsynsverksamheten ordnas så att det inte ens kan uppstå en 
misstanke om att tillsynen inte skulle bedrivas opartiskt och effektivt. 

Med stöd av det anförda förordar jag att tillsynen över konkursförvalt
ningen i ordinär konkurs läggs hos myndighet. Frågan är då vilken myndig

het som bör anförtros uppgiften. 
Kommittens förslag att tillsynsuppgifterna skall läggas hos kro11oj(1gde

my11di,;het har kritiserats inte bara av de remissinstanser som önskar att 
rättens ombudsman behålls utan även av vissa andra instanser som 
förordar andra alternativ. De kritiska instanserna åberopar främst att 
kronofogdemyndigheterna inte har tillräcklig kompetens för tillsynsupp
gifterna i konkurs och att det från principiell synpunkt inte kan godtas att 
en företrädare för statens borgenärsintressen i konkurs samtidigt handhar 
tillsynen i konkursen. Några remissinstanser utpekar länsstyrelsen som 
mera lämplig än kronofogdemyndigheten att utöva tillsynen. RÅ har fört 
fram tanken att tillsynen skall anförtros åt åklagare. 

När det gäller RÅ:s förslag vill jag betona att uppgiften att övervaka att 
utredning görs om anledning föreligger till misstanke om brott endast är en 
del av vad som åligger tillsynsmyndigheten. Övriga uppgifter har inte 
någon anknytning till åklagarverksamheten. Det kan därför inte anses 
lämpligt att välja åklagare som tillsynsmyndighet. 

I valet mellan länsstyrelse och kronofogdemyndighet har enligt min 
mening kronofogdemyndigheten det försteget att den genom sin nuvarande 

verksamhet har stor exekutiv erfarenhet, vilket måste anses vara av värde 
vid tillsyn i konkurs. Kronofogdemyndigheterna har dessutom redan nu 

en nära och löpande kontakt med konkursförvaltning. Jag vill också 
påminna om att kronofogdemyndigheterna vid skatteindrivningen i stor 
utsträckning ställs inför arbetsmarknadspolitiska problem. Den erfarenhet 
kronofogdemyndigheten här förvärvar kan vara till nytta vid tillsyn över 
konkursförvaltning. 

Redan vad jag nu har anfört talar för att kronofogdemyndighet får hand 
om tillsynen i konkurs. Innan jag går närmare in pä de olika invändningar 
som har framförts mot denna lösning vill jag något beröra de organisatoris
ka förutsättningarna. 

Landet är indelat i 81 kronofogdedistrikt. I varje distrikt finns en krono

fogdemyndighet. Chef för kronofogdemyndigheten är en kronodirektör 
eller en kronofogde. Vid åtskilliga kronofogdemyndigheter finns ytter
ligare en eller flera kronofogdar. I 35 kronofogdedistrikt finns dock endast 

en enda kronofogde (enfogdedistrikt). I kronofogdekarriären ingår även bi
trädande kronofogdar och kronofogdesekreterare. För tillträde till denna 

karriär krävs i princip jur.kand.-examen och notariemeritering. De som 

antas till kronofogdesekreterare får genomgå en ettårig fackutbildning. Vid 
sidan av denna grupp finns icke lagfaren personal i exekutionskarriären 
(kronokommissarier och kronoassistenter), vilk,en grupp också erhåller 
intern fackutbildning. Kronofogdes uppgifter som utmätningsman 
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delegeras i avsevärd utsträckning till personal i exekutionskarriären. 

Härtill kommer tjänstemän i kontorskarriären. 

Vid ingängen av budgetåret 1977 /78 fanns inom kronofogdedistrikten 

inrättade totalt 2.707 tjänster. varav 202 i kronofogdekarriären. 1.304 i 

exekutionskarriären och 1.169 i kontorskarriären och 32 för förvaltnings

personal. I 32 kronofogdedistrikt är all personal stationerad på distriktets 

centralort. I övriga distrikt finns personal stationerad på en eller flera orter 

utanför centralorten. Kronofogdemyndigheterna lyder i vissa hänseenden 

under länsstyrelserna. Centralmyndighet för administration av exekutions

väsendet är RSV. 

Kronofogdemyndigheternas arbetsuppgifter består av handläggning av 

allmänna och enskilda mål. Allmänna mål är uttagande av skatter. böter 
eller andra på indrivning beroende medel. I dessa mål som utgör merparten 

av målen är staten borgenär. Statens intressen tas till vara av utmätnings

mannen. dvs. kronofogdemyndigheten. Till de enskilda målen hör bl.a. 

mål där enskild borgenär begär verkställighet av dom eller annan exeku

tionstitel genom utmätning eller införsel. Härutöver handläggs vid krono

fogdemyndigheten flera andra typer av ärenden. Bl.a. kan nämnas att 

kronofogdemyndigheterna i fattigkonkurs prövar om betalning enligt den 

statliga lönegarantin skall utgå för fordran i konkursen. 

Avsikten är att kronofogdemyndigheterna i framtiden skall fä vidgade 

uppgifter. Enligt det förslag till utsökningsbalk som har remitterats till 

lagrådet skall sålunda betydelsefulla uppgifter. som f.n. ankommer på 

överexekutor. handhas av kronofogdemyndighet. Här kan särskilt nämnas 

exekutiv försäljning av fast egendom, av skepp och av luftfartyg. Den nya 

ordningen avses träda i kraft den I januari 1981. 

Riksdagen har tidigare i år fattat beslut om distriktsindelning och rikt

linjer för en ny arbetsorganisation m.m. inom exekutionsväsendet (prop. 

1977/78:129. CU 1977/78:26, rskr 1977/78:253). Beslutet innebär att den 

nuvarande distriktsindelningen behålls oförändrad. Enfogdedistrikten 

skall emellertid kunna få särskilt stöd i sin verksamhet när ordinarie krono

fogde under längre tid är alltför arbetstyngd eller inte är i tjänst. Vid varje 

myndighet skall finnas en centralavdelning med två sektioner. en för 

allmänna mål och ärenden och en för enskilda mål och löneexckution. 
samt en fältavdelning indelad i fältsektioner. Kronofogdemyndigheterna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö skall få en särskild organisation. Enligt 

denna skall mål och ärenden avseende konkurs och lönegaranti hänföras 

till en särskild enhet liksom mål och ärenden avseende införsel för under

hållsbidrag. Övriga mål och ärenden fördelas på fyra organisationsenheter 

vid myndigheten i Stockholm. tre vid myndigheten i Göteborg och två vid 

myndigheten i Malmö. 

Genom riksdagsbeslutet tillförs kronofogdemyndigheterna 63 nya 

tjänster samt medel motsvarande 67 årsarbetskrafter. Reformen träder i 

kraft den I januari 1979. Den nya organisationen för kronofogdemyn-

13 Rihdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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digheten i Stockholm har dock trätt i kraft den I juli 1978. 
När det gäller att ta ställning till om kronofogdemyndigheterna har erfor

derliga kvalifikationer för att utöva tillsyn i konkurser vill jag först erinra 

om att åtskilliga av de kritiska remissinstanserna har tagit fasta pt\. att i 

tillsynen skall ingå att ge räd i förvaltningsfrågor. Det har framhållits att 
kronofogdemyndigheterna särskilt beträffande denna uppgift inte har till
räckliga kvalifikationer. Enligt mitt förslag skall emellertid rådgivning i 
speciella förvaltningsfrägor inte ingå i tillsynen. Detta medför att grunden 
för remisskritiken i ett väsentligt avseende bortfaller. 

Kommittens avsikt har varit att tillsynsuppgifterna i allmänhet skall 
handläggas av kronofogdepersonal. Denna torde enligt min mening i regel 
ha goda förutsättningar för att utöva den materiella och formella kontroll 
jag har tänkt mig. Kronofogdemyndigheternas lämplighet som tillsyns

organ skall emellertid inte bedömas enbart med utgångspunkt från rådande 
förhållanden. Det är möjligt att inom en ganska kort tid genom utbild

nings- och informationsåtgärder stärka kompetensen hos myndigheternas 
personal. I detta arbete bör RSV som centralmyndighet kunna spela en 
viktig roll. RSV har sedan mänga år ett väl utbyggt informations- och 
servicesystem som kan tas i anspråk även för detta nya ändamål. 

Även mot bakgrunden av det nu sagda anser jag dock att man kan hysa 
en viss tvekan om huruvida varje kronofogdemyndighet har de samlade 
resurser som behövs för tillsynen. Detta gäller i första hand beträffande 
enfogdedistrikten. De stödmöjligheter som enligt det tidigare nämnda 
riksdagsbeslutet skall införas får knappast nägon betydelse i detta 
sammanhang. 

Tillsynen i konkurser förutsätter i allmänhet goda insikter i och erfaren
heter av ekonomiska och revisionstekniska frägor. Detta gäller särskilt den 
materiella delen av tillsynen, dvs. den fortlöpande övervakningen av att 
konkursförvaltningen bedrivs på ett ändamälsenligt sätt. I större företags
konkurser ställer denna kontroll ganska stora krav på tillsynsmyndig
heten. Tillsynsmyndigheten bör därför förfoga över företagsekonomisk 
och revisionsteknisk sakkunskap. Önskvärt är att den erforderliga exper
tisen i möjligaste mån knyts till myndighetens egen organisation. Att 

tillsynsmyndigheten förfogar över en väl utbyggd kontorsorganisation är 
också viktigt. Enligt min mening kan man inte räkna med att landets alla 

kronofogdemyndigheter uppfyller eller i en nära framtid komner att upp
fylla de nu ställda kraven. 

JK och bankinspektionen har varit inne på tanken att endast vissa större 

kronofogdemyndigheter skall tas i anspråk för tillsynsuppgifter i konkurs. 
För egen del anser jag att starka skäl talar för en sådan ordning. Visser
ligen bör man i princip undvika att låta en del arbetsuppgifter förbehållas 
vissa kronofogdemyndigheter. Förhållandena är emellertid speciella när 
det gäller tillsyn i konkurs. En naturlig utgångspunkt är att denna tillsyn 
anförtros en kronofogdemyndighet i varje län. Det bör dock vara möjli.gt 
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att i en del fall inrätta flera tillsynsmyndigheter i ett och samma län eller en 

gemensam tillsynsmyndighet för flera län. En av fördelarna med den 

angivna lösningen är att tillsynen i stor utsträckning kan bedrivas av en 

och samma tjänsteman eller grupp av tjänstemän. På en del myndigheter 
torde det också vara möjligt att inrätta speciella tillsynsenheter. Genom 

den nu angivna ordningen kan man erhålla en specialisering på området. 

Jag vill understryka att det även med denna ordning är möjligt att tillvarata 
berörda tjänstemäns erfarenheter av exekutivt arbete i allmänhet samt de 

kunskaper som finns inom myndigheten rörande den gäldenär vars 

konkurs tillsynen gäller. 

Mot den nu diskuterade ordningen kan invändas att den lokala förank

ring som följer med kommittens förslag i viss utsträckning går förlorad. Jag 

vill dock erinra om att intresset av en sådan lokal anknytning ej är så fram

trädande i ett system där tillsynsorganet inte skall syssla med rådgivning i 

förvaltningsfrågor. Jag anser det vidare vara möjligt att inom ramen för 

den angivna tillsynsorganisationen medge att andra kronofogdemyndig

heter än de som är tillsynsmyndigheter får anlitas för uppgifter som ingår i 

tillsynen och som är lämpade för delegering. 

Med stöd av vad jag nu har sagt anser jag att en effektiv och kompetent 

tillsyn kan anordnas, om tillsynsuppgifterna koncentreras till ett mindre 

antal kronofogdemyndigheter. 

Åtskilliga remissinstanser anser att det från principiell synpunkt ej kan 

godtas att kronofogdemyndighet skall vara verksam i en konkurs både som 

borgenär och som tiltsynsorgan. Enligt dessa remissinstanser kan det lätt 

uppkomma misstankar hos övriga borgenärer om att tillsynen inte sker 

objektivt. För åtskilliga remissinstanser är detta den avgörande invänd

ningen mot kommittens förslag. 

I likhet med kommitten anser jag det vara en avgörande skillnad i prin

cipiellt hänseende mellan en ordning där kronofogdemyndigheterna är för

valtare i konkurs och en ordning där tillsynen ankommer på dessa myndig
heter. Tillsynsuppgifterna är i allmänhet inte sådana att de ger utrymme 

för obehöriga hänsynstaganden. På en punkt måste jag dock ge de kritiska 

remissinstanserna rätt. Även enligt min mening är det sålunda från princi

piell synpunkt mindre lämpligt att en kronofogdemyndighet skall ha till 

uppgift att råda förvaltaren i förvaltningsfrågor. Emellertid har jag redan 

intagit ståndpunkten att någon sådan rådgivning från tillsynsorganets sida 

inte skall ingå i tillsynen. Den principiella invändningen förlorar därmed 

enligt min mening mycket av sin bärkraft. 

Med den tillsynsorganisation som jag har tänkt mig är det möjligt att i 

stor utsträckning skilja tillsynsfunktionen från de borgenärsfunktioner som 

ligger på vederbörande myndighet. Den principen bör enligt min mening 
gälla att en tjänsteman som handhar tillsynsuppgifter inte skall ta någon 

befattning med indrivningsuppgifter och andra borgenärsuppgifter. På 

vissa myndigheter torde denna ordning ej vara möjlig att genomföra fullt 
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ut. Då måste i vart fall gälla att en viss tjänsteman ej får utöva tillsyn i de 
fall han tidigare i allmänt mål har tagit befattning med indrivning av 
fordran som görs gällande i konkursen eller vidtagit ex.ekutiv fltgärd för 
uttagande av en sådan fordran. 

Om tillsynen ordnas på det sätt som jag nu har angett måste betänklig
heterna mot kronofogdemyndigheterna ytterligare minska. Jag vill också 

påpeka att de tjänstemän som skall handlägga tillsynsuppgifterna handlar 
med det ansvar och under den insyn som i allmänhet följer med offentlig 

verksamhet. 
Jag vill i det här sammanhanget också beröra kostnadsaspekten. Enligt 

gällande ordning utgår arvode till rättens ombudsman ur konkursboet. 
Någon ersättning för konkursdomarens tillsynsverksamhet uttas däremot 
inte. Enligt kommittens förslag skall tillsynsmyndighetens kostnader tas ut 
av konkursboet. Detta förslag har lämnats utan erinran av de flesta 

remissinstanserna. Även jag anser att kostnaderna för tillsynsmyndig
hetens verksamhet likaväl som rättens ombudsmans arvode bör tas ut ur 

konkursboet. Däremot bör i enlighet med vad kommitten har föreslagit 
tillsynskostnaderna inte prövas av konkursdomaren utan ersättningen för 

tillsynen bör utgå enligt bestämmelser som regeringen meddelar. 
RSV har gjort beräkningar beträffande tillsynskostnademas storlek, om 

tillsynen läggs på kronofogdemyndigheterna. Dessa beräkningar visar att 

kostnaderna i avsevärd män skulle understiga nuvarande kostnader för 
den verksamhet som bedrivs av rättens ombudsman. 

Sammanfattningsvis vill jag förorda att tillsynen i ordinära konkurser 
läggs på ett mindre antal kronofogdemyndigheter. i princip en i varje län. 
Vid varje sådan kronofogdemyndighet skall det så långt möjligt finnas 
tjänstemän som huvudsakligen sysslar med konkurstillsyn. Kronofogde
myndighet som är tillsynsorgan skall i viss utsträckning kunna delegera 
uppgifter till lokal kronofogdemyndighet och även annars fä hjälp av sådan 
myndighet. Jag har i denna fråga samrått med chefen för kommundeparte
mentet. 

När det gäller RSV:s roll vill jag påpeka att kronofogdemyndigheterna 

inte är underställda RSV annat än i administrativt hänseende. RSV kan 
således i princip inte utfärda bindande föreskrifter och anvisningar för 

kronofogdemyndigheterna. Motsvarande bör gälla även i fråga om tillsyns
myndigheternas verksamhet. RSV:s primära uppgift pfl detta område blir 

därför att lämna information, utforma blanketter och meddela allmänna 
råd i skilda frågor samt svara för utbildning. 

Som tidigare nämnts har de nuvarande rättens ombudsmän inte bara 
tillsynsuppgifter utan sysslar också med rådgivnings- och förliknings
verksamhet. Rådgivningsverksamheten har jag redan tidigare berört i 
avsnittet 5.2.5. Jag återkommer emellertid till denna verksamhet och till 
förlikningsfrågor i följande avsnitt. 
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5 .3 .4 Granskningsmän 

Kommittens förslag att granskningsmännen skall finnas kvar i det ordi

nära konkursförfarandet med ungefär samma befogenheter som enligt gäl

lande lag men erhålla en i viss mån annan funktion än f.n. har godtagits av 

de flesta remissinstanserna. Hovrätten över Skåne och Blekinge samt 

Stockholms tingsrätt anser dock att granskningsmännen inte fyller något 

behov i det nya förvaltningssystemet. Dessa remissinstanser erinrar om att 

granskningsmän f.n. utses ytterst sällan. 

Det nya förvaltningssystemet innebär att borgenärskollektivet inte 

längre skall utöva någon beslutanderätt i samband med förvaltningen. 

Förvaltare skall inte längre väljas av borgenärerna utan tillsättas av 

konkursdomaren. Jag anser i likhet med kommitten att det mot denna bak

grund är befogat att ge enskild borgenär en möjlighet till insyn i förvalt

ningen utöver vad som följer av förvaltarens skyldighet att samråda med 

särskilt berörd borgenär och den allmänna rätt att fä upplysningar av 

förvaltare som varje borgenär äger. Jag förordar därför att granskningsman 

skall kunna tillsättas i ordinär konkurs. Bestämmelserna om gransknings

man bör utformas i huvudsak enligt kommittens förslag. 

5 .3 .5 Vissa frågor i samband med tillsynen 

Som en första fråga diskuterar kommitten i vad mån staten har ett 

skadeståndsun.1Tar för tillsynsmyndighetens verksamhet. Kommitten 

påpekar att staten f.n. enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) 

ansvarar för skador som kan uppkomma genom fel eller försummelse av 

konkursdomaren eller rättens ombudsman i samband med tillsynen över 

konkursförvaltning. Enligt kommitten kommer staten att vara ansvarig för 

försumlighet eller fel vid kontrollen även sedan denna har överförts till 

kronofogdemyndighet. Kommitten framhåller att det allmännas ansvar 

även i fortsättningen torde fä följa de principer som i allmänhet gäller 

beträffande statens ansvar för fel eller försummelse vid kontrollverksam

het. Särskild betydelse i detta sammanhang har enligt kommitten den s.k. 

standardregeln i 3 kap. 3 § skadeståndslagen. Enligt denna regel föreligger 

ersättningsskyldighet för staten endast om krav har blivit åsidosatta som 

med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på 
dess utövning. Enligt kommitten framgår av förarbetena till skadestånds

lagen att standardregeln generellt sett leder till att det allmännas skade

ståndsansvar för kontrollverksamhet är mer begränsat än för myndighets

utövning av annat slag. 

Enligt kommitten synes praxis före skadeståndslagens tillkomst ha ställt 

tämligen stränga krav på effektivitet i fråga om· kontrollen över konkurs

förvaltning. Det saknas enligt kommitten anledning att sänka kraven med 

anledning av att kronofogdemyndigheten övertar tillsynsuppgiftema. 
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Vad kommitten sålunda har anfört i fråga om det allmännas skade

ståndsansvar har inte mött nägon erinran vid remissbehandlingen. Även 

jag kan ansluta mig till kommittens uttalanden på denna punkt. 

En fråga i detta sammanhang är om någon tidsbegränsning bör gälla 

beträffande möjligheten att föra skadcståndstalan mot staten pä grund av 

fel eller försummelse vid tillsynen. Enligt 197 §i gällande KL får skade

ständstalan mot rättens ombudsman med undantag för talan om skade

stånd på grund av brott inte väckas efter utgången av den tid som gäller för 

klander av redovisning. dvs. normalt tre månader efter det att redo

visningen blivit tillgänglig. Enligt kommitten äger denna bestämmelse inte 

tillämpning vid talan mot staten på grund av fel eller försummelse av 

rättens ombudsman. Kommitten föreslår att bestämmelsen utmönstras i 

anslutning till att rättens ombudsman avskaffas. 

JK ifrågasätter om inte viss motsvarighet till 197 §bör införas. Enligt JK 

innebär det stora fördelar framför allt från utredningssynpunkt om en 

särskild preklusionsregel i detta fall införs. Jag kan hålla med JK om att 

det från praktisk synpunkt är fördelaktigt om frågan om statens ansvar kan 

avgöras i nära anslutning till konkursen. Jag anser emellertid att till

räckliga skäl inte föreligger för att för dessa fall föreskriva andra regler än 

dem som i allmänhet gäller i fråga om talan mot staten. Jag godtar därför 

vad kommitten har föreslagit på denna punkt. Allmänna regler om 

preskriptionstid kommer sålunda att gälla. 

Åtskilliga av de åtgärder som ingår i tillsynsmyndighetens uppgifter är 

av sådant slag att de inte kan Öl'erkla1-tas. Enligt kommitten bör intresset 

av att få till stånd en snabb procedur medföra att inte heller de avgöranden 
i samband med tillsynen som i och för sig skulle kunna överklagas skall 

kunna bli föremål för talan. Kommittens \Ståndpunkt har godtagits vid re

missbehandlingen och även jag ansluter mig till den. 
I 

Vad gäller tillsynsmyndighetens egen rätt att fullfölja talan mot beslut 
I 

under konkursförfarandet menar kom~itten att både principiella och 
praktiska synpunkter talar för att möjligh~ten till fullföljd begränsas till un
dantagsfall. Enligt kommittens mening b~r tillsynsmyndigheten ha rätt att 

överklaga konkursdomarens beslut bet~äffande utseende av förvaltare 

m.m. samt rättens beslut i fråga om förval~ararvode. Utdelningsförslag bör 

enligt kommitten inte kunna klandras ay tillsynsmyndigheten. Däremot 

bör tillsynsmyndigheten ha rätt att klandr~ slutredovisning av förvaltaren. 

Detta är enligt kommitten motiverat främst av att de i s\utrcdovisningen 

upptagna omkostnaderna för förvaltninge~ bör kunna prövas. 

Kommittens ställningstaganden i fråg~ om fullföljd och klander har i 

allmänhet godtagits vid remissbehandlingen. Några remissinstanser har 
dock ansett att tillräckliga skäl för att ;ge tillsynsmyndigheten rätt att 

överklaga och klandra inte föreligger. För min del vill jag erinra om att 

tillsynsmyndigheten skall få yttra sig till konkursdomaren i en del frågor, 
I 

t.ex. rörande tillsättande av förvaltare och i arvodesfrågor. I andra frågor 
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har myndigheten rätt att göra framställning hos konkursdomaren. I de nu 

angivna fallen bör tillsynsmyndigheten enligt min mening också ha riitt att 
överklaga konkursdomarens beslut. Behörigheten för tillsynsmyndigheten 

att yttra sig och fullfölja talan har nära samband med utövandet av tillsyns

funktionen. Detta gäller även den föreslagna rätten för myndigheten att 

klandra slutredovisning. Jag godtar därför kornmittens förslag även på den 

punkten. 

Kommitten tar också upp frågan om några inskränkningar i ojfent

/ighetsprincipen är motiverade beträffande de konkurshandlingar som 

finns hos tillsynsmyndigheten. Jag tar dock inte upp denna fråga i detta 

sammanhang. Den övervägs i samband med det arbete på att utarbeta en 

ny sekretesslagstiftning som f.n. pågår inom justitiedepartementet. 

Enligt 2 § tredje punkten fÖrl'llltningslagen ( 1971 :290) skall lagen inte 

gälla ärende hos överexekutor eller utmätningsman. om iirendet avser 

myndighetens exekutiva verksamhet. Kommitten anser att denna undan

tagsbestämmelse inte blir tillämplig på kronofogdemyndighets tillsyn över 

konkursförvaltning utan att förvaltningslagen i stället får principiell 
tillämplighet på tillsynsverksamheten. Denna bedömning har lämnats utan 

erinran vid remissbehandlingen. Inte heller jag finner att den nya uppgift 

som nu läggs på kronofogdemyndighet bör hänföras till exekutiv verksam

het i förvaltningslagens mening. Förvaltningslagen bär därför i princip vara 

tillämplig på tillsynsverksamheten. Som kommitten har framhållit torde 

dock KL:s särskilda förfaranderegler i allt väsentligt träda i stället för mot

svarande bestämmelser i förvaltningslagen. Jag ansluter mig till kommit

tens bedömning att några praktiska problem inte behöver uppstå vid 

tillämpningen. 

Enligt 27 § KL kan del av gäldenärens arbetsinkomst under vissa förut

sättningar tillföras konkursboet. Det ankommer på förvaltaren att i före
kommande fall göra anspråk på inkomsten för boets räkning. Om tvist 

uppkommer mellan förvaltaren och gäldenären, skall denna prövas av 

rätten på ansökan av bl.a. förvaltaren eller gäldenären. En liknande 

ordning gäller i fråga om gäldenärens rätt att utfå nödiga lösören (bene
ficium) m.m. (97 och 98 §§ KL). 

Kommitten föreslår att prövningen av frågor om arbetsinkomst och 
beneficium flyttas över till tillsynsmyndigheten, dvs. kronofogdemyn

digheten. Kommitten föreslår dessutom att förfarandet i övrigt omgestal

tas. Tillsynsmyndighetens beslut skall således enligt förslaget alltid krävas 

för att konkursboet skall få del av gäldenärens arbetsinkomster och för att 

gäldenären skall få ut sitt beneficium. Beslutet skall kunna överklagas i 

exekutiv ordning. 
Kommittens förslag har i allmänhet godtagits vid remissbehandlingen. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Domareförbundet vänder sig 

dock mot att besvär över tillsynsmyndighets beslut skall föras i exekutiv 

ordning. Dessa remissinstanser förordar i stället att beslutet skall prövas 
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inom konkursförfarandets ram av korkursdomaren eller konkursdom

stolen. 

Enligt mitt förslag skall tillsynen i princip ankomma på en kronofogde

myndighet i varje län. Frågan är då om ~en prövning som avses i kommit

tens förslag bör ligga hos denna myndi$het. Onekligen finns det viss risk 

för att en sådan ordning kan bli tungrodd. Emellertid har det som kommit

ten har framhållit praktiska fördelar om, kronofogdemyndighet kopplas in 

på dessa frågor. Liknande frågor prövasLJu av kronofogdemyndighet i sam

band med specialexekution. t.ex. vid in~örsel. 
Enligt min mening talar övervägande skäl för att huvuddragen av 

nuvarande ordning behålls med det urldantaget att tillsynsmyndigheten 

övertar rättens uppgift att pröva tvister\på detta omräde. Det blir alltså i 

första hand förvaltaren som får ta ställning till här berörda frågor. Besvär 

mot tillsynsmyndighetens beslut bör ske: i exekutiv ordning. 
I 

' ' 
5.4 Tvistiga fordringar i ordinär konkursj 

I 

Den som vill angripa bevakning av en\ fordran kan enligt KL framställa 

anmärkning hos konkursdomaren. Rätt \att göra anmärkning tillkommer 

förvaltaren. borgenär och gäldenären. Förvaltaren är skyldig att granska 
b 

. I 
evaknmg och när anledning finns göra;anmärkning mot framställda be-

• I 
talnmgs- och förmånsrättsanspri\k. Anmärkningstiden skall bestämmas till 

minst tvti och högst fyra veckor. Längre ~nmärkningstid fär fastställas när 

det är oundgängligen erforderligt. \ 

Tvist som uppkommer genom att anmärkning framställs mot bevakning 

skall enligt I08 § KL handläggas vid borgenärssammanträde inför rättens 
I 

ombudsman, s.k. förlikningssammanträqe. Detta skall hållas tidigast två 

och senast fyra veckor efter anm~rkningstidens utgång. Rättens 

ombudsman skall genom förhör med de ~ärvarande försöka utreda tviste

frågorna och åstadkomma förlikning. Om alla närvarande medger att an-
1 

märkning förfaller eller inskränker den, får de som uteblivit inte föra talan 
I 

däremot. Enligt särskild föreskrift i 110 § KL kan förlikning annars ingås 

endast under förutsättning att alla rättsä~are samtycker härtill. De tviste

fragor vari förlikning inte kan träffas sdll hänskjutas till rätten. Rättens 

prövning av tvistefrågor sker i en s.k. jä~sprocess. Mål om tvistiga ford-
1 

ringar skall sättas ut till viss dag inom fjorton dagar från förlikningssam-

manträdet. Om det i särskilt fall anses nödvändigt, får dock handläggning

en ske senare. Muntlig förberedelse är obligatorisk. Huvudförhandling får 

i vissa fall hällas i omedelbart samband med förberedelsen. Genom dom i 

jävsprocess avgörs endast vilken rätt den ifrågavarande fordringen har i 

konkursen. 

Kommitten ställer frågan om man vid sidan av det nya tillsynsorganet 

bör ha kvar rättens ombudsman för fullgörande av förlikningsuppgifterna. 

Enligt kommitten har rättens ombudsman i detta avseende en viktig 
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funktion. Kommitten konstaterar också att nuvarande system med rättens 
ombudsman som förlikningsorgan fungerar väl. Ett bibehållande av 

rättens ombudsman med enda uppgift att leda förlikningssammanträdet 

skulle emellertid enligt kommitten innebära en överorganisation. Kom
mitten avvisar tanken på att låta förvaltaren leda förlikningssammanträdet. 

Inte heller tillsynsmyndigheten anses lämpad för förlikningsverksamhet. 

Enligt kommittens mening bör ombudsmannens roll som förlikningsorgan i 

stället övertas av konkursdomaren. Kommitten pekar härvid på de förlik
ningsuppgifter som ankommer på domstol enligt rättegängsbalken och 

lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. den s.k. 

smämälslagen. Kommitten tror inte att konkursdomarens möjligheter att 

åstadkomma förlikning vid förlikningssammanträdet nämnvärt minskas 
genom att han kan komma att delta i en eventuell handläggning i rätten. 
Förlikningsverksamheten bör följa de principer som räder i fråga om för

likning i tvistemål om mindre värden. Detta innebär att konkursdomarens 
skyldighet att vara verksam för förlikning sträcker sig längre än vad som 

gäller enligt rättegångsbalken. 
I övrigt lägger kommitten fram vissa förslag i syfte att underlätta för för

valtaren att klarlägga fordringsbilden och att träffa uppgörelse med 
berörda borgenärer. Sålunda föreslås att längre anmärkningstid än fyra 
veckor skall fä fastställas, när det är erforderligt. Detta innebär en viss 

uppmjukning av nuvarande undantagsregel. Kommitten menar att en 
något längre anmärkningstid i vissa fall kan vara gynnsam från förliknings

synpunkt. Vidate föreslås att de närvarande vid förlikningssammanträdet 

skall kunna uppdra åt förvaltaren att sluta förlikning med borgenär mot 

vars bevakning anmärkning gjorts. Ett beslut om sådant uppdrag skall 
liksom beslut om att anmärkning skall fä förfalla gälla även för den som 

har uteblivit från sammanträdet. 
I syfte att göra rättens behandling av tvistiga fordringar snabbare 

föreslår kommitten att sammanträde för handläggning av tvistiga ford
ringar skall. när det är möjligt. hållas i omedelbar anslutning till förlik
ningssammanträdet. Kommitten föreslår vidare att sådant rättens 
sammanträde som inte skall äga rum omedelbart efter förlikningssamman

trädet normalt skall hållas inom fyra veckor - i stället för som nu fjorton 
dagar -- från detta sammanträde. Föreligger särskilda skäl kan även längre 

tid komma i fråga. Syftet med förslaget är att ge mera tid åt förliknings
verksamheten. Beslut om tidpunkten för rättens sammanträde skall fattas 

av konkursdomaren vid förlikningssammanträdets slut. Vidare föreslås att 

förberedelse i mål om tvistiga fordringar inte längre skall vara obligatorisk. 
Enligt kommitten torde i de fall tvistefrågor handläggs omedelbart efter 

förlikningssammanträdet något behov av muntlig förberedelse i allmänhet 

inte föreligga. Kommitten anser att rätten bör vara domför med en domare 
vid huvudförhandling i mål om tvistiga fordringar. 

Förslaget att konkursdomaren skall överta de förlikningsuppgifter som 
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f.n. ankommer pi\ rättens omhudsrnan har fått ett blandat mottagande 

under rernisshehandlingen. Förslaget godtas dock av de flesta remiss

instanserna. Bland dem som tillstyrker förslaget är JK, Göteborgs tings

rätt. domstolsverket och LO. Åtskilliga av de remissinstanser som 

förordar alt rättens ombudsman behålls åberopar som ett av huvudskälen 
härför ombudsmannens förlikningsverksamhet. Bland dessa instanser är 
hovrätten över Skåne och Blekinge. flertalet tingsrätter. advokatsam

fundet. Domareförbundet. Bankföreningen. Köpmannaförbundet och 
SHIO. Dessa remissinstanser framhåller att nuvarande ordning medför att 
mi\nga tvistefrågor kan lösas förlikningsvis. 

För min del vill jag i likhet med kommitten och åtskilliga remissinstanser 

understryka att rättens ombudsmans förlikningsverksamhet är av stort 
praktiskt värde. Enligt min mening är det inte möjligt att i ett nytt förvalt

nings- och tillsynssystem i ordinär konkurs undvara en förlikningsfunktion 

liknande den som fullgörs av rättens ombudsman. Frågan är emellertid om 

man bör ha kvar rättens ombudsman för denna uppgift. om man, som jag 

tidigare har föreslagit. flyttar tillsynsfunktionerna till ett annat organ. Jag 

finney det naturligt att i detta läge undersöka om konkursdomaren kan få 
till uppgift att åtminstone i första hand ansvara för förlikningsverksam

heten i konkurs. Detta skulle bl.a. ligga i linje med att konkursdomaren 
har fått förlikningsuppgifter genom ackordslagen. 

Enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken bör rätten. om saken är sådan att 

förlikning därom är tillåten och det finnes lämpligt. söka förlika parterna. I 
förarbetena till denna bestämmelse sägs att domaren bör förfara med stor 

varsamhet, så att inte parterna utsätts för obehörig påtryckning eller 
domaren inblandas på sådant sätt att tilltron till hans opartiskhet rubbas. 

Tanken på att anförtro konkursdomaren förlikningsuppgifter i konkurs 
övervägdes under förarbetena till KL men avvisades. Man hänvisade 

härvid till att konkursdomaren. om hans förlikningsförsök misslyckades, 

sedermera hade att delta i rättens avgörande av tvisten och att detta 
medförde en risk för att hans opartiskhet vid avgörandet kunde sättas i 

fråga. Frågan kom upp till förnyad diskussion år 1957 när nuvarande regel 

om obligatorisk muntlig förberedelse i bl.a. mål om tvistiga fordringar 
infördes. Även vid detta tillfälle avvisades möjligheten att lägga förlik

ningsuppgifter på konkursdomaren. Det ansågs att rättens ombudsman 

genom att han aldrig kom i den ställningen att han i rätten skulle bedöma 
den föreliggande tvistefrågan hade andra möjligheter än konkursdomaren 

att åstadkomma förlikning. 

Den återhållsamhet som lagstiftaren tidigare visat när det gäller att låta 

domstol söka förlika tvistande parter har på senare år mjukats upp. Ett led 
i denna utveckling är småmålslagen. Enligt 6 § i denna lag skall rätten söka 

förlika parterna om inte särskilda skäl föranleder annat. Av förarbetena 
framgår att förfarandet i småmålen i högre graq än som i allmänhet gäller 
skall inriktas på förlikning (prop. 1973:87 s. 152-153 och 182). Vid lagens 
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tillämpning har förliknings verksamheten fått stor praktisk betydelse. 

Med anledning av att kommitten vid sitt ställningstagande fast avseende 

vid den ordning som gäller i småmål har en remissinstans. Stockholms 

tingsrätt, framhållit att de spörsmål som uppkommer i smämäl är av 

ganska enkel och konkret beskaffenhet och att småmålen just avser mindre 

värden. Enligt tingsrätten är förhållandena annorlunda i jävstvister i 

konkurs. Jag har emellertid den uppfattningen att de tvistefrågor som upp

kommer i en konkurs inte så ofta är av komplicerat slag. F. ö. kan det i 

smämi'llen uppkomma tämligen svtira frågor både av juridisk art och av be

visnatur. 
I detta sammanhang vill jag också erinra om att regeringen har gett rätte

gångsutredningen (Ju 1977:06) i uppdrag bl.a. att undersöka om domsto

larnas resurser för lösande av konflikter mellan enskilda tas till vara på 

bästa sätt f.n. Som exempel på åsyftad verksamhet nämns i direktiven 

förlikningsverksamhet i tvister av enklare slag. 

Som har framgått av det föregående har ett nytt synsätt börjat göra sig 

gällande i fråga om domstolarnas förlikande roll. Jag kan inte finna att det 

föreligger något principiellt hinder mot att låta konkursdomaren svara för 

förlikningsuppgifter vid konkurs. 
Åtskilliga remissinstanser har som särskilda fördelar med nuvarande 

ordning framhållit att förlikningsverksamheten kan påbörjas redan före 

förlikningssammanträdet och att verksamheten är anförtrodd någon som 

ofta är väl insatt i den särskilda konkursen samt i atTårsjuridiska och 

ekonomiska frågor i allmänhet. 
Även jag anser det vara viktigt att förliknings verksamheten sköts på ett 

kompetent sätt. Detta är naturligtvis särskilt angeläget med hänsyn till att 

den prövning av tvistiga fordringar som kommer till stånd i konkurs i 

praktiken oftast innefattar ett slutgiltigt avgörande av tvistefrågorna. I en 

del fall är det även värdefullt att arbetet med att utreda och förlika tviste

frågorna kommer i gång på ett tidigt stadium. I detta sammanhang vill jag 

emellertid erinra om att även förvaltaren har ett ansvar för att uppgörelser 
kommer till stånd när det finns förutsättningar härför. Genom de ändringar 

i förfarandet som jag strax ämnar föreslå förbättras förvaltarens möjlig

heter att åstadkomma resultat i detta hänseende. Vad jag nu har sagt bör 

tjäna som utgångspunkt när det gäller att lösa frågan om förlikningsorgan i 

konkurs. 
Enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken finns möjlighet för domstolen att i 

vissa fall förordna en särskild medlare. Stockholms tingsrätt har för det fall 

rättens ombudsman avskaffas förordat att förlikningssystemet i konkurs 

byggs upp efter mönster av denna bestämmelse. Även jag finner det natur
ligt med en sådan ordning. Uppdrag av här avsett slag skulle komma i fråga 

när tvistefrågorna är komplicerade. En särskild förlikningsman skulle vid 

behov kunna utses redan före förlikningssammanträdet. Uppdraget skulle 

ej behöva avse alla tvistefrågor utan kunna begränsas till en eller flera 

frågor. 
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Det system jag nu har angett tillgodoser enligt min uppfattning väl de 

krav på effektivitet och rättssäkerhet som kan ställas. Jag förordar dä1för 
att systemet införs. Jag återkommer senare till olika detaljfrågor i samband 
med förlikningsverksamheten. 

Den nya uppgift som genom mitt förslag läggs pä konkursdomaren 
behöver enligt min bedömning inte föranleda några resursförsHirkningar 
vid tingsrätterna. Uppgiften att ansvara för förlikningsverksamheten 

ställer emellertid avsevärda krav på konkursdomarens kompetens och bör 

därför anförtros åt en van domare. Även vissa andra nya uppgifter som 

konkurslagsreformen medför för konkursdomarna är av sådan svå.righets

grad att de bör ligga hos erfarna domare. Vad jag nu har sagt innebär att 
tingsnotarier endast bör fä mer rutinbetonade göromål i konkurssamman

hang. Övriga uppgifter bör ankomma på personal med fullständig domar

kompetens. Tingsrättsinstruktionen bör ändras i enlighet med det sagda. 
Jag vill tillägga att viss utbildning bör komma till stånd i samband med att 

reformen sätts i kraft. 

I samband med förslaget att konkursdomaren skall fungera som för

likningsorgan i konkurs har kommitten föreslagit vissa ändringar i själva 
anmärknings- och förlikningsförfara~et. Kommittens förslag i dessa delar 
har allmänt godtagits av remissinstanserna. JK har dock föreslagit ett helt 

nytt system som innebär att förlikningssammanträdet utmönstras och 

ersätts av muntlig förberedelse. Ett sådant system skulle enligt JK 
avsevärt förenkla förfarandet. Vidare har RSV förordat att förvaltaren 

genom föreskrift i KL får ett generellt uppdrag att träffa förlikning med rätt 

för de närvarande vid förlikningssammanträdet att inskränka detta 
uppdrag. Enligt RSV kan man nämligen inte alltid vid förlikningssamman

trädet förutse behovet av förlikningsuppdrag. 
Den av J K föreslagna ordningen skiljer sig avsevärt från nuvarande 

system för handläggning av tvistiga fordringar. Enligt min mening är dock 
nuvarande ordning med de ändringar kommitten föreslagit att föredra 

framför JK:s förslag. Jag vill därvid särskilt framhålla att det senare 

förslaget inte synes ge samma möjligheter till ytterligare förlikningsverk

sarnhet som kommittens förslag, som ju bl.a. ger möjlighet för dem som in

funnit sig till förlikningssammanträdet att överlåta åt förvaltaren att på 

deras vägnar fortsätta förlikningsförsöken och träffa uppgörelse. Kommit
tens förslag innebär också att tvister i stor omfattning skall kunna avgöras i 

anslutning till förlikningssammanträdet. Jag ansluter mig därför till 

kommittens förslag i denna del. 

Möjligheten atl vid förlikningssammanträdet lämna förvaltaren uppdrag 

att träffa förlikning är som några remissinstanser påpekar av stort praktiskt 
värde. Jag anser dock inte att tillräckliga skäl föreligger att på sätt RSV 

förordat inskränka borgenärernas egen bestämmanderätt i förliknings

frågorna. Jag vill tillägga att det står de närvarande borgenärerna fritt att 

vid behov ge förvaltaren en allmän fullmakt att träffa förlikning beträf-
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fande kvarstående tvistiga fordringar. 

En remissinstans har framhållit att handläggning av en tvist i omedelbar 

anslutning till förlikningssammanträdet inte bör fä ske mot berörd borge
närs best ridande. I anledning härav vill jag framhålla att kommittens 
förslag innebär att en omedelbar handläggning skall ske endast om 

konkursdomaren anser det möjligt. Vid denna bedömning maste konkurs

domaren ta hänsyn till vad parterna anser i saken. Om t.ex. berörd 

borgenär motsätter sig omedelbar handläggning och åberopar rimliga skäl, 

exempelvis behov av samråd med juridiskt ombud eller facklig organi
sation, bör konkursdomaren inte förordna om sådan handläggning. 

Med vad jag nu har anfört förordar jag att kommittens förslag till 

ändringar i förfarandet genomförs. 

5.5 Utseende av person att vara rådgivare och/eller förlikningsman i ordinär 
konkurs 

Jag har i avsnitt 5.2.5 förordat att konkursdomaren i vissa fall skall 

kunna uppdra åt en lämplig person att biträda förvaltaren med råd i förvalt
ningsfrågor. Vidare har jag i närmast föregående avsnitt föreslagit att 
konkursdomaren, som skall ha det grundläggande ansvaret för förliknings

verksamheten i konkurs, skall ha möjlighet att förordna en lämplig person 

att biträda i förlikningsarbetet. Enligt min mening är det naturligt att hos en 

person sammanföra de rådgivande och förlikande funktionerna, när båda 

aktualiseras i en och samma konkurs. Om det emellertid finns behov av 

biträde endast i ettdera avseendet, bör förordnandet endast avse detta. 

Det är naturligt att konkursdomaren för uppdragen anlitar personer i 

samma kategori varifrån rättens ombudsmän hämtas i dag. I första hand 
bör erfarna advokater komma i fråga. Det ligger i sakens natur att den som 
anlitas för att ge råd eller handha förlikningsuppgifter inte bör vara mindre 
kvalificerad än förvaltaren. 

I avsnitt 5.2.5 har jag närmare redogjort för i vilka konkurser behov av 
en särskild rä.dgivningsfunktion kan tänkas föreligga. Den rådgivning som 
det är fråga om avser främst de juridiska och affärsmässiga problem som 
kan uppkomma under konkursen. Sakkunskap i andra avseenden kan som 
jag tidigare nämnt tillhandahållas förvaltaren på annat sätt. Rådgivare bör 

kunna förordnas när som helst under konkursen. Det säger sig dock självt 
att behovet mestadels kommer att aktualiseras i konkursens tidigare 

skede. Konkursdomaren bör sjäh· kunna ta initiativ till förordnandet. I 
regel ligger det dock i sådana situationer i förvaltarens intresse att råd

givare tillsätts. Initiativet torde därför normalt tas av denne. 

Framför allt med tanke på de fall då konkursdomaren förordnar någon 

att biträda förvaltaren med råd utan att förvaltaren själv har anmält 

intresse härav kan det övervägas om inte förvaltaren bör vara skyldig att 

höra rä.dgivaren i viktigare frågor. En sådan skyldighet strider dock enligt 
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min mening i viss mån mot själva syftet med rädgivarfunktionen. Det kan, 

anser jag, överlämnas åt förvaltaren att fritt bestämma i vad mån han i viss 

fråga bör konsultera en utsedd rådgivare. 

Som jag har angett i föregående avsnitt torde behov av biträde med 

förlikningsuppgifter normalt föreligga endast nlir fordringsförhållandena är 

komplicerade. Förlikningsuppdraget bör kunna begränsas till en eller flera 

tvistefragor och kunna ges antingen vid förlikningssammanträdet eller vid 

en tidigare tidpunkt. Anmärkningstiden bör dock ha löpt ut. Undantagsvis 
kan det finnas skäl för konkursdomaren att även efter förlikningssamman

trädct utse någon att söka förlika tvistefråga. Några föreskrifter i tidshän
seende anser jag inte behövliga. 

Regler om de nu avsedda rådgivnings- och förlikningsuppgifterna bör tas 

in i en särskild paragraf i KL. Paragrafen bör ges det innehållet att 

konkursdomaren, om han av särskilda skäl finner det erforderligt, fär efter 

hörande av tillsynsmyndigheten uppdra åt lämplig person att biträda 

förvaltaren med råd vid konkursförvaltningen eller att som förlikningsman 

biträda konkursdomaren med utredning och förlikning i tvistefråga som 

uppkommit genom anmärkning mot bevakning eller att fullgöra båda dessa 
uppgifter. 

Arvode till den som har förordnats att ge råd och/eller att vara förlik

ningsman bör utgå ur konkursboet (se avsnitt 5.61. Med hänsyn till vikten 

av att konkurskostnaderna hålls nere vill jag understryka att varje ifråga

satt behov av biträde måste underkastas noggrann prövning. Meddelat 

uppdrag bör återkallas så snart de uppgifter som har föranlett detta full

gjorts. Den som har erhållit här avsett uppdrag bör vara skyldig att anmäla 
till konkursdomaren så snart uppdraget är slutfört och i samband härmed 

lämna en redogörelse för sitt arbete. 

5.6 Arvodesprövning i ordinär konkurs 

Förvaltare har liksom rättens ombudsman rätt till arvode ur konkurs

boet. KL innehåller utförliga regler om arvodesprövningen. Arvodet till 

förvaltare skall prövas av rätten efter huvudförhandling. Rätten är därvid 

domför med en domare. Mera omfattande och krävande arvodesmål avses 

emellertid skola handläggas av tre lagfarna domare. Rättens prövning av 

förvaltarens arvodesframställning föregås av en "kallelse" på veder

börande rättsägare att utföra sin talan. Kallelsen sker i form av en kungö

relse som minst tio dagar före den utsatta dagen skall tas in i bl.a. Post

och Inrikes Tidningar. Särskild kallelse utgår dessutom till förvaltaren och 

gäldenären. Kungörelse behöver inte ske, om frågan om arvode ej inverkar 

på borgenärernas rätt. Kallelse skall vidare översändas till varje borgenär 
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meu särskild förmänsrätt i egendom. när fräga kan uppkomma om bcstäm

manue av särskilt arvode för egenuomen. Enligt nuvarande ordning skall 

yttrande inhämtas fran rättens ombudsman beträffande förvaltararvodet. 

Möjlighet finns att ersätta kungörandet med siirskilda kallelser till veder· 

biirande borgenärer. om kostmiderna inte ökas därigenom. 

Kommitten anser att det inte finns nägon anledning att frångå den 

nuvarande ordningen att rätten skall pröva förvaltararvodet efter särskild 

förhandling. Däremot förordar kommitten att systemet med kungörelse i 

anslutning till arvodesprövningen avskaffas. Enligt kommitten har kungö

randet begränsad praktisk betydelse. Man kan dock inte bortse från att 

viss eller vissa borgenärer kan vara närmare intresserade av arvodes

frågan. För att tillgodose sådana borgenärer föreslås att borgenär som hos 

konkursdomaren särskilt begärt att bli underrättad om handläggningen vid 

rätten av arvodesfrågan skall erhålla sådan underrättelse. Begäran skall 

kunna ske formlöst. Den kallelse till första borgenärssammanträde som 

utgår till varje känd borgenär föreslås innehålla en erinran om vad som 

gäller för borgenär i detta hänseende. Vad gäller borgenärer med särskild 

förmånsrätt föreslils endast den ändringen att "kallelse" ersätts av "un

derrättelse". 

Kommitten föreslår vidare att tillsynsmyndigheten skall överta rättens 

ombudsmans uppgift att yttra sig över förvaltarens arvodesanspråk. 

Tillsynsmyndigheten har enligt kommitten goda möjligheter att överblicka 

det arbete som förvaltaruppdraget krävt. 

Förvaltaren tar f.n. upp sina omkostnader i slutredovisningen och dessa 

kan prövas efter klander av redovisningen. Enligt kommitten finns det inte 

skäl att frångå denna ordning. Kommitten erinrar härvid om att tillsyns

myndigheten skall granska slutredovisningen och även ha rätt att klandra 

denna. 
Kommittens förslag i fråga om arvodesprövningen har allmänt godtagits 

av remissinstanserna. En remissinstans anser emellertid att det bör krävas 

kallelse och delgivning av berörda personer. 

För egen del anser jag att den föreslagna ordningen med underrättelse 
till borgenärer som har begärt sådan tillgodoser de borgenärer som vill 

bevaka sina intressen i arvodesfragan på ett betryggande sätt. Även i övrigt 
kan jag i allt väsentligt ansluta mig till kommittens förslag. Jag vill särskilt 

framhålla att jag fäster stor vikt vid den medverkan i arvodesprövningen 

som skall lämnas av tillsynsmyndigheten. Den kronofogdemyndighet som 

är tillsynsmyndighet torde ha goda förutsättningar att få underlag för sin 

bedömning av arvodesanspråken. Genom de möjligheter till information 

tillsynsmyndigheterna emellan som det av mig föreslagna tillsynssystemet 

medför skapas dessutom goda förutsättningar att få till stånd enhetliga 

linjer över hela landet när det gäller arvodesprövningen. 

Några remissinstanser har berört grunderna för arvodesberäkningen och 

förordat att ett taxesystem införs. Värdet av nuvarande bestämmelse om 
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att arvode inte fär räknas efter tid ifrågasätts också. När det gäller taxe

frågan vill jag redan nu nämna att jag för vissa mindre konkurser förordar 

(avsnitt 5.7.6) att förvaltararvodet skall utgå efter en fastställd taxa. När 

tillräckliga erfarenheter vunnits av detta system finns det anledning att 

överväga om taxa bör införas ~iven i andra konkurser. I samband med 
sådana överväganden får man också ta ställning till om nuvarande regler 

om arvodesberäkningen. hl.a. bestämmelsen om att arvode ej får räknas 

efter tid. bör behållas. Jag vill nu endast erinra om att denna bestämmelse 

inte utesluter att den tid som förvaltaren har lagt ned på konkursen beaktas 

som en viktig faktor vid arvodesbedömningen. 

Som framgått i föregående avsnitt bör den som har varit rådgivare till 

förvaltaren och/eller förlikningsman erhålla arvode ur konkursboet. 

Arvodet bör kunna bestämmas av konkursdomaren. Denne bör vara 

skyldig att höra tillsynsmyndigheten och förvaltaren över arvodcsanspråk. 

Till grund för bedömningen bör ligga den arbetsredogörelse som skall 

lämnas in vid anmälan om slutfört uppdrag. Jag föreslår vidare att arvodet 

beräknas med tillämpning av reglerna om förvaltararvode. 

5. 7 Mindre konkurs 

5.7. I De grundliiggande principerna för reformen 

Enligt KL skall ett summariskt konkursförfarande. som brukar kallas 

fattigkonkurs. tillgripas när tillgångarna i ett konkursbo inte räcker till 

betalning av konkurskostnaderna och säkerhet för dem ej ställs. När 
konkurs handläggs som fattigkonkurs, skall vid behov en god man för

ordnas. Gode mannens viktigaste uppgift är att upprätta bouppteckning i 

konkursen. Han har i övrigt endast begränsade skyldigheter och rättig

heter. Förfarandet avslutas i regel genom beslut om avskrivning sedan 

gäldenären har avlagt bouppteckningsed. Om det under förfarandet 

kommer fram tillgt'mgar som täcker konkurskostnaderna eller om säkerhet 
ställs för dessa, skall konkursen emellertid i fortsättningen handläggas i 

ordinär form. Blir det i en ordinär konkurs uppenbart att tillgångar saknas 

till betalning av konkurskostnaderna och ställs inte säkerhet. skall 

konkursen avskrivas efter ett särskilt förfarande som ibland kallas efter

följande fattigkonkurs. 

Systemet med de nuvarande fattigkonkurserna är behäftat med många 

brister. Eftersom förfarandet vid sådan konkurs är föga ingripande. kan 

mindre nogräknade gäldenärer ha åtskilligt att vinna på att före konkurs

utbrottet bringa ned sina tillgångar så att konkursen blir handlagd som 

fattigkonkurs. Bl.a. saknas regler om att eventuella gäldenärsbrott skall 

efterforskas. Inte heller finns möjlighet att genom återvinningstalan fä 

egendom att återgå till boet. Reglerna om fattigkonkurs är över huvud 

taget knapphändiga och svårtillämpade. Det inträffar att den gode mannen 
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inte kan fä ersättning för sitt arbete. Det är därför svårt att finna lämpliga 

personer som är villiga att åta sig uppdrag som god man. 

Andra olägenheter med det nuvarande systemet hänger samman med att 

kostnaderna för en ordinär konkurs är så höga att i många fall hela boet 

går ät till sådana kostnader medan gäldenären. om konkursen handläggs 

som fattigkonkurs, för behålla motsvarande del av boets medel. Detta går i 

det senare fallet ut över fordringsägarna. 

För att komma till rätta med.bristerna i den nuvarande ordningen lade 

dåvarande regeringen i prop. 1975/76:210 fram förslag till en ny ordning 

för handläggning av mindre konkurser. Förslaget grundade sig pä konkurs

lagskommittens betänkande (SOU 1974:6) Förenklad konkurs m.m. Den 

nya ordningen skulle ersätta systemet med fattigkonkurser och dessutom 

tillämpas i åtskilliga fall som nu följer reglerna om ordinära konkurser. Den 
nya handläggningsformen beräknades komma till användning i närmare 

80 % av alla konkurser. Det föreslagna förfarandet skilde sig från nuvaran

de handläggning av fattigkonkurser genom att möjlighet till återvinning 

skulle finnas och att förekomsten av eventuell misstanke om gäldenärs

brott skulle utredas samt genom att utdelning skulle kunna äga rum i vissa 

fall. 

Enligt propositionsförslaget skulle konkursdomaren i samband med 

konkursbeslutet pröva om konkursen skulle handläggas som ordinär 

konkurs eller som mindre konkurs. Vid behov skulle konkursdomaren 

kunna uppskjuta beslutet om handläggningsform och uppdra åt krono

fogdemyndigheten att inom viss kortare tid komma in med utredning av 

betydelse för valet av handläggningsform. Övergång från mindre till 

ordinär konkurs skulle inte kunna äga rum. 

Förslaget innebar vidare att en förvaltare alltid skulle utses i de mindre 

konkurserna med undantag för en del dödsbokonkurser. Kronofogdemyn
digheten skulle som regel vara förvaltare. I viktigare frågor skulle för

valtaren samråda med borgenär som särskilt berördes av förvaltningen. 
Hans åligganden enligt förslaget stämde i övrigt i stora drag överens med 

vad som f.n. gäller beträffande förvaltare i ordinära konkurser. 

Förvaltaren skulle enligt förslaget utreda vilka fordringar som kunde 

göras gällande i konkursen. Han skulle inom en månad från konkurs

beslutet upprätta och tillställa konkursdomaren bouppteckning. Om det 

inte fanns tillgångar som räckte till betalning av konkurskostnader och 

massaskulder, skulle konkursen avskrivas i anslutning till att bouppteck

ningsed avlades. Någon bevaknings- och anmärkningsprocedur skulle inte 

förekomma. 

Enligt förslaget skulle förvaltaren i förekommande fall sälja tillgångarna 

i boet så snart som möjligt. Sedan all egendom förvandlats till pengar 

skulle han upprätta utdelningsförslag. Konkursdomaren skulle pröva 

förslaget och fastställa utdelningen i konkursen efter ett kungörelseför
farande. 

14 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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Någon rättens ombuusman skulk enligt förslaget inte finnas i mindre 

konkurser utan förvaltningen skulle stå under tillsyn endast av konkurs
domaren. När konkursen avskrevs. skulle förvaltaren avge redovisning 

till konkursdomaren. Redovisningen skulle kunna klandras på samma sätt 
som slutreuovisning i ordinär konkurs. 

I sitt betänkande (LU 1976/77: 11) med anledning av förslaget anförde 

lagutskottet att det hade inhämtat att konkurslagskommittcn avsåg att 
senast under våren 1977 lägga fram förslag angående förvaltning och 

tillsyn i ordinära konkurser. Förslaget skulle bl.a. innebära att tillsyns

funktionerna i ordinära konkurser skulle åvila kronofogdemyndighet. Lag

utskottet ansåg att det mot bakgrund av vad som upplysts om kommittens 

kommande förslag var tveksamt om kronofogdemyndighet som regel 

borde förordnas till förvaltare i mindre konkurser. Enligt utskottets 

mening skulle det vara mindre tillfredsstiillande om kronofogdemyndighet 
i vissa konkurser skulle vara förvaltare och i andra tillsynsorgan. Detta 

gällde särskilt i sådana fall då kronofogdemyndighet från början förordnats 

till förvaltare men annan sedermera utsetts att i myndighetens ställe vara 
förvaltare. Även från andra principiella utgångspunkter fann utskottet det 
vara mindre lämpligt att kronofogdemyndighet skulle hanuha förvalt

ningen. Dessa och vissa andra angivna skäl talade enligt utskottets 

mening starkt för att frågorna om förvaltnings- och tillsynsorgan i såväl 

mindre som ordinära konkurser borde tas upp och lösas i ett sammanhang. 
Utskottet hemställde därför att riksdagen skulle avslå propositionen. En 

minoritet inom utskottet ansåg dock att propositionen borde bifallas. 
Riksdagen biföll utskottsmajoritetens hemställan (rskr 1976/77:63). 

Med anledning av riksdagens beslut gav regeringen genom tilläggs

direktiv konkurslagskommitten i uppdrag att ytterligare pröva frågan om 
förvaltningen i mindre konkurser med beaktande av vad lagutskottet hade 
anfört. I direktiven angav regeringen på grundval av riksdagsbeslutet vissa 

riktlinjer för den förnyade prövningen. 
Det förslag som kommitten har lagt fram angående de mindre kon

kurserna i sitt nu aktuella betänkande utgör en överarbetning av det förslag 

som lades fram i prop. 1975/76:210. I stora delar överensstämmer för
slagen. När kommitten har avvikit från propositionsförslaget har detta 

betingats av att kommitten följt de i tilläggsdirektiven angivna riktlinjerna 

för överarbetningen eller att revisionen av de ordinära konkurserna ansetts 
böra inverka på förfarandet i de mindre. 

Kommittens förslag avviker från prop. 1975/76:210 främst i följande 

hänseenden. Konkursdomaren skall alltid bestämma handläggningsform i 
samband med konkursbeslutet. Någon särskild utredning i fråga om 

handläggningsformen skall således inte ske. Om det under handläggningen 

av en mindre konkurs visar sig att förutsättningar för denna konkursform 
saknas. skall övergång till ordinär konkurs kunna äga rum. Konkurs

domaren skall utse förvaltare i mindre konkurs. Denne skall i princip ha 
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samma kvalifikationer som förvaltare i ordiniir konkurs. Detta innebär att 

advokater i allmänhet skall tas i anspr!'.tk för Lippgiftcn. Förvaltningen skall 

sttl under tillsyn av kronofogdemyndighet som tillsynsmyndighet. För

valtaren skall vara skyldig att samråda med tillsynsmyndigheten i viktigare 

förvaltnings frågor. Han skall dessutom i sådana frågor samråda med 

särskilt berörd borgeniir. När det gäller frågorna om utredning rörande 

handläggningsform och om förvaltare överensstämmer kommittens förslag 

med dess förslag i betänkandet (SOU 1974:6) Förenklad konkurs m.m. 

Huvudlinjerna i kommitteförslaget tillstyrks eller godtas av nästan alla 

remissinstanser. Många instanser uttalar sin tillfredsställelse över att 

nuvarande system med fattigkonkurser skall ersättas av en effektivare 

ordning. Flera instanser betonar att kommitteförslaget innefattar för

bättrade möjligheter att komma åt den brottslighet som f.n. är vanlig vid 

fattigkonkurser. 
Även jag anser att kommitteförslaget tillgodoser ett mycket angeläget 

reformbehov. Jag vill särskilt peka pä att någon utredning om brott f. n. inte 

förekommer i samband med fattigkonkurser. Den brottslighet som kan 

beräknas förekomma vid fattigkonkurser är emellertid. som tidigare 

nämnts. mycket betydande. Undersökningar beträffande företags

konkurser tyder på att gäldenärsbrott förekommer i 40- 50 'l'r· av fattigkon

kurserna. Härav skulle 30-40 o/r avse dold, dvs. inte anmäld brottslighet. 
Dessutom förekommer andra förmögenhetsbrott och skattebrott. Att brott 

således kan förekomma i stor omfattning utan att möjlighet finns till någon 

brottsutredning inom ramen för konkursen är klart otillfredsställande. 

Kommittens förslag att brottsutredning skall komma till stånd även i de 

mindre konkurserna bör kunna fä en avsevärd brottsförebyggande verkan. 

Kommittens förslag innebär att den nuvarande handläggningen av fattig

konkurser även i andra hänseenden ersätts av ett betydligt effektivare för
farande. Av stor vikt är att möjlighet att återvinna egendom till konkurs

boet skall finnas. Detta bör i förening med den ökade effektiviteten i övrigt 

medföra att betydande medel. som med nuvarande ordning kan hållas 
undan borgenärerna. kan tillföras konkursboet. Det nya förfarandet är 

visserligen mer komplicerat än de nuvarande fattigkonkurserna och 

medför ocksä. större kostnader än dessa. Detta är ofrånkomligt. om för

farandet skall ge de önskvärda resultaten. Regel systemet är dock så kon

struerat att en betydande flexibilitet i tillämpningen möjliggörs. Det är 

alltså inte meningen att exempelvis kostnadskrävande åtgärder för att 

utreda ätervinningsmöjligheter och för att efterforska egendom som kan 

ingå i boet skall vidtas i fall då det är osannolikt att åtgärden ger något 

utbyte. I andra fall bör dock sådana åtgärder kunna medföra att avsevärda 

belopp kommer borgenärerna till godo. Framför allt är det staten såsom 

dominerande borgenär i här berörda konkurser som kan dra nytta av 

reformen genom nya utdelningsrnöjligheter för skatte- och avgiftsford

ringar. 
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Genom förslaget hlir handläggningen i ätskilliga konkurser som nu 

hehandlas i ordinär ordning enklare och därigenom även billigare. Detta 

bör kunna komma borgenärerna till godo genom ökad utdelning. 

En remissinstans är kritisk mot att bcvakningsförfarandet, om kom

mittcförslaget genomförs. kommer att upphöra i en stor del av de 

konkurser som nu behandlas som utdelningskonkurser. Man bör enligt 

denna remissinstans inte nu genomföra förslaget om att slopa bevak

ningsförfarandet utan lösa frågorna om bevakning och utdelning i ett 

sammanhang när kommittens översyn av bevakningsförfarandet i stort är 
avslutad. 

För min del anser jag att starka skäl talar för att reformen genomförs nu 

i sin helhet med hänsyn till de möjligheter till snabbare och billigare 

handläggning den skapar i Mskilliga konkurser. När det gäller avskaffandet 

av bevakningskravet vill jag hänvisa till vissa uppgifter angående utdel

ningen i ordinära konkurser som avslutats år 1974. Uppgifterna redo

visades i prop. 1975/76:210 (s. 141). Av totalt 1.332 ordinära konkurser 

avslutades 1.203 (90,3 %) genom slututdelning enligt 146 § KL och 104 

(7,8%) genom avskrivning enligt 186 ~ KL. Utdelningen översteg i de fall 

konkursen avslutats enligt 146 §i 61 % inte 50.000 kr. Utdelning till oprio

riterade borgenärer förekom i 181 konkurser (15,0%). Den genomsnittliga 
utdelningsprocenten för borgenärer utan förmånsrätt var 3,5. Enligt 

konkursbouppteckningen förekom genomsnittligt 56 borgenärer i konkurs, 

varav 14 fick utdelning. I 57,8 % av konkurserna fick endast 6 eller färre 

borgenärer någon utdelning. 
I likhet med dåvarande departementschefcn anser jag att de redovisade 

siffrorna tyder på att bevakningsinstitutet i åtskilliga fall har betydelse 

främst för en minoritet av borgenärerna i konkursen, nämligen de bäst 

prioriterade. Att klarlägga förekomsten och omfattningen av dessa ford

ringar torde i mindre konkurs ofta kunna ske utan ett så formbundet 

bevaknings- och anmärkningsförfarande som KL f.n. föreskriver. Uppen

barligen bör det vara möjligt att, till fördel för såväl borgenärerna som 

gäldenären, genom ett mer flexibelt och snabbt förfarande klarlägga vilka 
de utdelningsberättigade fordringarna är och därefter fastställa utdel

ningens storlek. 

Det torde vara svårt att konstruera konkurssystemet så att man i andra 

hänseenden vinner rationaliseringsmässiga fördelar som uppväger ett bibe

hållande av bevakningssystemet. Man kan inte heller gärna tänka sig en 

ordning med tre slag av konkursförfaranden: ett för ordinära konkurser, 

ett annat för mindre tillgångskonkurser (med bibehållet bevakningskrav) 

och ett tredje motsvarande vad som nu räknas till fattigkonkurser. Detta 

skulle leda till ett onödigt komplicerat system, som är förenat med 

betydande tekniska nackdelar. Jag anser därför att det är en riktig linje att 

dela upp konkurserna handläggningsmässigt i·två grupper, den ena med 

bevakningsförfarande och den andra utan. Till den förra gruppen kommer 
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då att höra ordinära konkurser av större omfattning och till den senare 

mindre tillgängskonkurser liksom utdclningslösa konkurser (dvs. 

nuvarande fattigkonkurser). Med denna lösning synes det knappast erfor

derligt att överväga att i mindre konkurser ersätta bevakning med en mer 

formlös anmälan om fordringens förekomst. Några större fördelar torde 

knappast stå att vinna genom att i lag föreskriva skyldighet för borgenär 

att göra sådan anmälan. 

En annan kritisk remissinstans föreslår att de fall som närmast 

motsvarar nuvarande fattigkonkurser skall handläggas vid sidan av 

konkursförfarandet. Den utredning som skall ske i dessa fall har enligt 

remissinstansen annan karaktär än ett konkursförfarande. Remissinstan

sens förslag har samband med frågan om i vilken utsträckning det behövs 

förvaltare i mindre konkurser. Jag återkommer till den frågan senare. 

Redan nu vill jag emellertid understryka att det är angeläget att systemet 

utformas så att en effektiv utredning i fråga om ätervinningsmöjligheter 

och om gäldenärsbrott kommer till stånd i alla mindre konkurser. 

Kommittens förslag i förvaltarfrågan har tillstyrkts eller godtagits av 

nästan alla remissinstanser. Frän några häll förordas dock att kronofogde

myndighet görs till förvaltare. 

Enligt min mening kan tungt vägande invändningar göras mot lösningen 

med kronofogdemyndighet som förvaltare. Principiellt sett är det en dis

kutabel ordning om det organ som företräder statens borgcnärsintressen i 

en konkurs tjänstgör som förvaltningsorgan. Det kan vidare ifrågasättas 

om en myndighet har tillräckliga möjligheter att agera effektivt som för

valtare. Förvaltningsätgärdcr kan behöva vidtas mycket snabbt och ibland 

även mer eller mindre formlöst. En myndighet är i dessa hänseenden 
underlägsen en enskilt verksam förvaltare. 

Frågan om förvaltningsorgan har samband med hur tillsynen ordnas. 
Kommittens förslag innebär att kronofogdemyndighet skall såsom tillsyns

myndighet svara för tillsynen över förvaltningen även i de mindre kon
kurserna. 

Som kommer att framgå av det följande är min ståndpunkt att reglerna 

om tillsyn i mindre konkurs bör utformas på i princip samma sätt som mot

svarande regler för ordinär konkurs. Jag anser sålunda att krono

fogdemyndighet skall svara för tillsynen. Med en sådan lösning av tillsyns

frågan förlorar frågan om kronofogdemyndighet som förvaltare sin 

aktualitet. En annan fråga är om man kan undvara förvaltare i vissa mindre 

konkurser och anförtro förvaltningsuppgifterna i dessa till kronofogde

myndigheten i dess egenskap av tillsynsorgan. Till denna fråga åter

kommer jag. 
Sammanfattningsvis anser jag sålunda att som förvaltare i mindre 

konkurs bör anlitas advokat eller annan enskild person. Förvaltaren bör 

utses av konkursdomaren. 

Vad jag nu har sagt innebär att jag i huvudsak ansluter mig till kom-
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mittens förslag till lagstiftning om de mindn: konkurserna. Jag återkommer 

i det följande till de olika detaljfrågorna. Redan här vill jag framhålla att 

den föreslagna ordningen torde komma att medföra att polis och åklagare 

fä.r ett betydligt ökat antal ärenden om främst gäldenärsbrott. Ökade 

anspråk kommer således att ställas på åklagar- och polismyndigheterna. 

Riksdagen har under våren 1978 -- på framställning av regeringen -

beslutat om ökade insatser mot organiserad och ekonomisk brottslighet 

(prop. 1977/78: 100 Bil. 5. JuU 27 och 28. rskr 217 och 2191. Beslutet 

innebär att polis och åklagare får ökade resurser för utbildning och att 

polisen får ytterligare tjänster. Jag räknar med att de ytterligare arbets

uppgifter som tillkommer för polis och åklagare. om kommitteförslaget 

genomförs, kommer att kunna lösas inom ramen för polis- och åklagar

väsendcts tillgängliga resurser. 

5.7.2 Gränsdragningen mellan ordinär och mindre konkurs, m.m. 

Dåvarande departementschefen uttalade i prop. 1975/76: 210 an en 

utgångspunkt borde vara att till det enklare förfarandet hlinfördes -

förutom självfallet sådana konkurser där tillgångar helt saknades - övriga 

konkurser där bevakningsförfarande inte behövdes. Av tillgängliga statis

tiska uppgifter som rörde utdelning i ordinär konkurs framgick att ett 

enklare förfarande var önskvärt i åtskilliga konkurser som handlades i 

ordinär form. I flertalet ordinära konkurser fick bara ett litet antal 

förmånsberättigade borgenärer utdelning, medan övriga -- främst sådana 

som hade oprioriterade fordringar - uppmanades att bevaka sina ford
ringar utan att de hade någon praktisk möjlighet att fä utdelning. Det sade 

sig självt att ett sådant system kunde framstå som vilseledande och vara 

onödigt betungande för både borgenärer och konkursfunktionärer. 

Vidare framhölls i propositionen att det var svårt att på ett tidigt skede 

av konkursen förutse boets omfattning och i vad män borgenärerna skulle 

fä utdelning. Konkursdomarens ställningstagande till lämplig handlägg

ningsform borde därför skjutas upp en kort tid, i regel en vecka, i de fall 

ovisshet rädde om vilket förfarande som borde tillämpas. Utredningen 

borde enligt departernentschefen anförtros åt kronofogdemyndigheten. 

I fråga om valet av handläggningsform anfördes i propositionen vidare: 

Generellt kan sägas att det är betydligt lättare för den som utreder boet 
att få fram uppgifter om sådana fordringar som är förenade med förmåns
rätt än om oprioriterade fordringar. Förmånsrätten är nämligen nästan 
alltid anknuten till ett utåt markerat förhållande mellan gäldenär och 
borgenär. Genom att ta hand om gäldenärens bokföring och affärskor
respondens kan förvaltaren få en ganska god bild av vilka fordringar som 
finns mot gäldenären. Man kan emellertid inte bortse från att det finns fall 
där gäldenären inte är samarbetsvillig och där en förvaltare kan stöta på 
sv1lrigheter att fä fram uppgifter om oprioriterade fordringar. Det kan 
också vara så att borgenärens fordran ännu inte är förfallen till betalning 
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och att borgenären inte hör av sig. Om den enklare handläggningsformen 
används liven nlir oprioriterade fordringar kan ge utdelning. kan därför för
delarna med ett slopat bevakningssystem uppvägas av att förvaltaren får 
ett alltför betydande merarbete. De utredningstekniska svårigheter som 
kan vara förenade med de oprioriterade fordringarna hör enligt min mening 
beaktas pfl det viset att den enklare handläggningsformen i princip 
begränsas till fall där utdelning kan beriiknas ske endast för prioriterade 
fordringar eller där någon utdelning över huvud taget inte är aktuell. 
Undantag från denna princip bör göras endast om det är helt klart att 
borgenärskretsen är ytterst begränsad och några andra komplikationer inte 
finns. 

Av vad departementschefen i övrigt anförde framgår dock att han kunde 

tänka sig att den enklare handläggningsformen kom till användning även 

när borgenärskretsen inte var st1 begränsad som nu sagts. Han avsåg här

vid fall där det enklare fö1farandet var en förutsättning för att utdelning 
över huvud taget skulle kunna utgå. 

Enligt departementschefen undanröjde den förordade avgränsningen 

behovet av en ordning enligt vilken borgenärerna skulle anmäla sina ford
ringar till konkursboets företrädare. Departementschefen fann att det 
borde ankomma på bl.a. förvaltaren att ta fram och i samråd med borge
närerna eller, i fråga om löneborgenärer, deras fackliga företrädare 
beräkna förekommande relevanta fordringar. 

Departementschefen erinrade om att ett steg på denna väg redan tagits 
genom ändringar i lönegarantilagen. Eftersom i regel endast helt fä utdel
ningsberättigade borgenärer skulle förekomma i det fall varom nu var fråga 
ansågs att särskilda regler om behandling av tvistiga fordringar kunde 
undvaras. 

Om vid valet av handläggningsforrn de kriterier som dåvarande departe-

mentschefen hade ställt upp blev beaktade. kunde enligt hans mening några 
avgörande invändningar inte riktas mot att den enklare handläggningen 
fick komma till stånd också när tillgångarna i boet hade något större värde. 
Departementschefen päpekade dock att det framgick av det statistiska 
materialet att tillgångarna genomsnittligt kunde antas vara ganska be
gränsade i de fall där endast ett fåtal borgenärer fick utdelning. 

I propositionen framhölls vidare att det borde ankomma på konkurs
domaren att pröva och avgöra vilken handläggningsform som skulle väljas. 
Den som önskade att ett ordinärt konkursförfarande skulle komma till 
stånd borde vara hänvisad till att hos konkursdomaren förebringa sakskäl 
för detta. Enskild borgenär borde inte kunna påverka beslutet genom att 
ställa säkerhet för konkurskostnaderna. 

Det var enligt departementschefen svårt att exakt beräkna hur många 
konkurser som kunde falla inom tillämpningsområdet för de mindre kon
kurserna. Uppskattningsvis borde en tredjedel av de konkurser som 
handlades enligt reglerna för ordinär konkurs kunna handläggas i den 
enklare formen. Detta skulle innebära att den enklare handläggnings
formen kom att omfatta omkring 80 % av samtliga konkurser. Beräkningar

na innehöll dock ett betydande mått av osäkerhet. 
Kommitten har i sitt 1111 förevarande betiinkande anslutit sig till vad som 
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anförJes i propositionen om gränsdragningen mellan mindre och orJinär 
konkurs. 

Kommitten behandlar även frågan hur handläggningsform skall 
be~tämmas och tar i anslutning härtill upp frågan om det skall vara möjligt 
att övergå från mindre till ordinär konkurs. Kommitten påpekar att 
propositionsförslaget innebar att konkursdomaren i vissa fall kunde skjuta 
upp beslutet om handläggningsform och uppdra åt kronofogdemyn
digheten att utreda frågan. Det är enligt kommitten inte lämpligt att förena 
ett utredningsförfarande genom kronofogdemyndighet med ett system där 
myndigheten inte är förvaltare. Enligt kommitten är värdet av en sådan 
särskild utredningsprocedur i handläggningsfrågan f.ö. tvel .mt 
oberoende av vem som är utredare. Att konkursdomarens beslut om 
handläggningsform dröjer i avvaktan på utredningens resultat kan vara 
ofördelaktigt i de fall då förvaltningen av boet bör komma i gång genast. 
Utrcdningstiden måste naturligen sättas kort men detta kan medföra att 
utredningen om boet inte blir tillförlitlig. Nya omständigheter kan inträffa 
som gör att den vid utredningen rekommenderade enklare handläggnings
formen inte längre är lämplig. Tillgångar av sådan omfattning att ett bevak
ningsförfarande är motiverat kan t.ex. tillfalla boet genom återvinning 
eller på annat sätt. Komplikationer med boets avveckling kan också till
stöta. Enligt kommittens mening bör man begagna sig av andra medel än 
ett omständligt utredningsförfarande för att förbättra konkursdomarens 
prövnings underlag. 

Kronofogdemyndigheten har enligt kommitten i många fall goda 
förhandskunskaper om gäldenärens ekonomi. Det gäller framför allt när 
konkursansökningen har gjorts av myndigheten själv. Man kan räkna med 
att kronofogdemyndigheten kommer att uppträda som konkurssökande i 
minst hälften av konkurserna. Kronofogdemyndigheten bör i sin kon

kursansökan lämna uppgifter om sådana förhållanden som kan antas 
vara av betydelse för konkursdomarens val av handläggningsform. 
Kommitten förordar en föreskrift härom i lämplig författning. 

Även när gäldenären eller annan borgenär än kronofogdemyndigheten är 
sökande bör denna myndighet enligt kommitten kunna lämna upplysningar 
av betydelse för valet av handläggningsform. Konkursdomaren bör därför, 
om det behövs och lämpligen kan ske, rådfråga kronofogdemyndigheten 
innan han fattar sitt beslut. Rådfrågningen bör kunna göras per telefon, om 
det befinns lämpligt. Vid gäldenärs ansökan torde telefonkontakter i regel 
vara det enda möjliga med hänsyn till den korta tid som står till buds, 
innan konkursdomaren skall besluta i saken. Ibland kan det vara lämpligt 
att konkursdomaren i mån av möjlighet även skaffar upplysningar från 

Ackordscentralen eller av borgenär som kan antas vara informerad i 
frågan. Den presumtive förvaltaren kanske också kan ge vägledning. 

I de fall då borgenär har gjort konkursansökan bör gäldenären före
läggas att i samband med sin förklaring över ansökningen lämna en kort
fattad redogörelse för sin ekonomi. Kommitten föreslår att en föreskrift 
med sådan innebörd tas in i KL. Kommitten hänvisar i detta sammanhang 
till gällande regler i 8 § KL. Dessa innebär att gäldenär som själv gör 

konkursansökan bör bifoga förteckning över boets tillgångar och skulder 
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med närmare uppgifter om borgenärerna. 
Med konkursdomarens nu redovisade möjligheter att fä upplysningar 

om gäldenärens ekonomi torde enligt kommittens bt:dömning antalet kon
kurser. där tveksamhet om handläggningsformen kan råda. bli tämligen be
gränsat. 

Kommitten fört:slår mot bakgrund av de angivna förhållandena en 
ordning. som innebär att beslut om handläggningsform liksom f.n. skall 

meddelas i omedelbar anslutning till konkursht:slutet. Vid behov skall det 

vara möjligt att senare övergå fri\n mindre till ordinär konkurs. Lika litet 

som enligt propositionsförslaget bör det däremot vara möjligt att gtt över 

frän ordinär till mindre konkurs. En annan sak är att en ordinär konkurs 

liksom f. n. bör kunna avskrivas efter ett enkelt anmälningsförfarande. 

I tveksamma fall bör konkursdomaren enligt kommitten som princip 
välja handläggningsformen mindre konkurs. Olägenheten av att senare 
eventuellt behöva gå över till ordinär konkurs är i flertalet fall utan större 
betydelse. En förvaltare i mindre konkurs har i huvudsak samma ställning 
och i inledningsskedet samma uppgifter - bortsett från bevakningsför
farandet - som en förvaltare i ordinär konkurs. I nu aktuella konkurser 
torde vanligen anlitas samma kategori av förvaltare som tjänstgör i 
ordinära konkurser. Något personbyte med därav föranledda kostnader 
behöver då inte komma i fråga vid övergi\ng. 

Kommitten framhåller att förvaltaren och tillsynsmyndigheten får vara 
uppmärksamma på om det finns anledning att gå över till ordinär konkurs. 
Det inledande skedet av förvaltningen i en mindre konkurs kan i före
kommande fall samtidigt ses som ett i konkursen inbyggt utrednings
stadium. Förvaltaren är skyldig att ta initiativ till övergång. om förutsätt
ningarna för den enklare handläggningsformen brister. Tillsynsmyndig
hetens allmänna åliggande att tillse att förvaltningen bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med KL innefattar också skyldig
het att ge akt på den nu aktuella frågan. Konkursdomaren kan självmant ta 
upp frågan om övergång, när anledning till det har framkommit. 

Vad som i första hand kan föranleda övergång till ordinär konkurs är 
enligt kommitten att utdelning visar sig kunna ske till så många borgenärer 
att bevakningsförfarande bör anordnas. Även andra omständigheter -
oförutsedda komplikationer vid förvaltningen m.m. -- kan motivera 
övergång till ordinärt förfarande. Med tanke på det väl utbyggda förvalt
nings- och tillsynssystemet även i mindre konkurser torde likväl övergång 
inte behöva aktualiseras så ofta. En grundförutsättning för övergång är att 
boets tillgångar räcker till betalning av kostnaderna för handläggning i 
ordinär form och av förekommande massaskulder. 

Kommittens bedömning att den i propositionen gjorda gränsdragningen 
mellan mindre och ordinär konkurs är lämplig även med de i viss mån nya 
förutsättningar som kommittens förslag för med sig har inte föranlett 
någon invändning av remissinstansema. Inte heller kommittens förslag att 
övergång frän mindre till ordinär konkurs skall vara möjlig har föranlett 
någon erinran. Vad kommitten föreslagit i fråga om sättet att bestämma 
handläggningsform har däremot kritiserats av nägra remissinstanser. 
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Dessa menar all konkursdllmarcn inte fär tillräckligt underlag för sin 
prövning om en konkurs skall handläggas som ordinär eller mindre 
konkurs. En av de kritiska rcmissinstanserna erinrar om att konkurs
domaren ofta far fatta sitt beslut i saken under tidspress. Dcnna remiss
instans anser att det system som föreslagits i propositionsförslaget är att 
föredra. dvs. att konkursdomaren vid behov skjuter upp beslutet om 
handläggningsform och låter utreda saken. Utredningsuppgiften bör enligt 
remissinstansen anförtros åt förvaltaren. 

För egen del anser jag i likhet med kommitten och remissinstanserna att 
den omständigheten att i stort sett samma förvaltnings- och tillsyns
organisation skall gälla i alla konkurser oavsett handläggningsform inte bör 
föranleda att gränsen mellan handläggningsformerna dras på annat sätt än 
som skett genom propositionsförslaget. Jag kan vidare i huvudsak ansluta 

mig till de synpunkter som dåvarande departementschefen anförde i den ti

digare rropositioncn niir det gäller grunderna för valet av handläggnings

form. Inte heller enligt min mening hör borgenär kunna påverka handlägg

ningsformen genom att ställa säkerhet för konkurskostnaderna. 
För min del ser jag ptl frågorna om sättet att bestämma handlägg

ningsform och om övergång mellan handläggningsformcrna på följande 
sätt. 

Ett grundläggande krav som mäste tillgodoses när man löser dessa 
frågor är att konkursdomaren ges möjlighet att i de flesta fall träffa rätt val 
redan från början. Propositionsförslaget ville tillgodose detta krav genom 
en möjlighet till uppskov med beslutet i tveksamma fall i förening med 
utredning hos kronofogdemyndigheten. Ett liknande system har före
slagits vid remissbehandlingen och går ut på att förvaltaren, när av
görandet av handläggningsform skjuts upp. skall verkställa en särskild 
utredning i saken. 

Det är troligt att ett särskilt utredningsförfarande i allmänhet skulle ge 
ett gott underlag för konkursdomaren vid valet av handläggningsform. Ett 
system med särskild utredning har dock, som nämnts. den nackdelen att 
beslutet om tillämplig konkursform skjuts upp. Även om denna olägenhet 
ej skall överdrivas. finns det anledning att med utgångspunkt i kommittens 
förslag söka finna en ordning, enligt vilken beslutet om handläggningsform 
kan träffas på ett tillfredsställande underlag samtidigt med beslutet om 
konkurs. 

Kommitten har lagt fram olika förslag som syftar till att i så stor 
utsträckning som möjligt ge konkursdomaren tillförlitligt underlag för 
bedömningen. 81.a. skall kronofogdemyndigheten oavsett om den är 
sökande eller ej vara skyldig att biträda konkursdomaren med upplys
ningar som kan vara av betydelse i saken. För min del vill jag påpeka att 
man kan räkna med att över hälften av alla konkurser kommer till stånd på 
kronofogdemyndighets ansökan. Kommittens nyss återgivna förslag har 
därför stor praktisk räckvidd. Som kommitten framhåller har vidare 
kronofogdemyndigheten på grund av tidigare kontakter ofta viss 
kännedom om gäldenären även när ansökan ej görs av myndigheten själv. 
Även den av kommitten förordade skyldigheten för kronofogdemyndighet 
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att stn till förfogande med upplysningar i sådana fall bör därför vara till 
hjälp. Jag utgår frän att kontakterna mellan konkursdomaren och krono

fogdemyndigheten skall kunna ske på ett smidigt och enkelt sätt. Lämnar 

kronofogdemyndigheten muntliga upplysningar. bör konkursdomaren göra 

anteckning om dessa i akten. 
Knmmitten föreslär vidare att gäldenären när borgenär gjort konkurs

ansökningen skall åläggas att i samband med sin förklaring lämna en kort
fattad redogörelse för sin ekonomi. Vid remissbehandlingen har från något 

håll päpekats att förslaget inte ger några garantier för att gäldenären efter

kommer föreläggandet. För min del kan jag hålla med om att en skyldighet 

av det slag kommitten förordar i och för sig inte får så stor praktisk bety

delse. Jag anser emellertid i likhet med kommitten att möjligheten att pä 

denna väg fä upplysningar om konkursboet inte bör lämnas outnyttjad. En 

regel i ämnet bör utformas s{1 att den klarare än kommittens förslag anger 

att frr1ga ;ir om att just ge upplysningar av betydelse för frågan i vilken form 

konkursen skall handläggas. Till skillnad från vad som följer av kom

mitteförslaget bör upplysningsskyldighet åläggas gäldenären endast när 

det i det aktuella fallet föreligger anledning till det och behöver upplys

ningsskyldigheten fullgöras endast när gäldenären medger konkursansök

ningen. 

De olika möjligheter som sålunda kommer att finnas för konkursdoma

ren att erhålla information om konkursboets förhållanden kommer enligt 

min mening sammantagna att i avsevärd mån underlätta dennes arbete. 

Lik.som kommitten gör jag därför den bedömningen att antalet fall. där 

tveksamhet behöver råda om handläggningsformen. blir tämligen begrän

sat. 

Frägan är om den grupp tveksamma fall som sålunda kommer att finnas 

med kommittens förslag är sädan att den motiverar att man inför ett sär

skilt utredningsförfarande i enlighet med den tidigare propositionens för

slag. Svaret på frtigan är beroende av vilken lösning man väljer när det gäl

ler att tilläta övergii.ng mellan kunkursformerna. Liksom dåvarande depar

tementschefen i prop. 1975/76: 2 IO anser jag att det inte bör finnas någon 

möjlighet att övcrgä från ordinär till mindre konkurs. Visar det sig att för

utsättningar för ordinär handläggning ej längre föreligger. får i stället kon

kursen avvecklas efter ungefär samma ordning som f. n. gäller i fråga om 

avskrivning av ordinär konkurs när tillgängarna visar sig vara otillräckliga 

(efterföljande fattigkonkurs). Övergång från mindre till ordinär konkurs 

torde däremot ej kunna undvaras. ens om man har ett särskilt utrednings

förfarande. En sådan utredning ger nämligen. som kommitten visar. ingen 

garanti för att inte omständigheter som motiverar övergång till ordinär 

konkurs senare uppkommer. 

Om man sålunda finner att möjlighet till övergång frän mindre till 
ordinär konkurs sk.all finnas. saknas det anledning att för de tveksamma 

fallen driva den förberedande utredningen längre än vad som följer av 
kommittens förslag. Något särskilt utredningsförfarande anser jag mig 
sålunda ej böra föreslå. 
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I likhet med kommitten anser jag att konkursdomaren i de tveksamma 
fallen bör besluta att konkursen skall handläggas som mindre konkurs. 

Olägenheterna av att övergäng till ordin;ir handHiggning eventuellt sker är 

enligt min mening i flertalet fall utan större praktisk betydelse. Jag kan 

även ansluta mig till vad kommitten har anfört om vilka omständigheter 

som bör föranleda övergång till ordinär konkurs. Behov av övergång torde 

inte komma att föreligga särskilt ofta. Jag vill i detta sammanhang erinra 

om att det enligt mitt förslag skall finnas en relativt väl utbyggd tillsyn även 

i de mindre kunkurserna och att tillsynsmyndighetens allmänna uppgift att 

tillse att förvaltningen bedrivs pa ett ämlamälsenligt sätt mäste anses inne

fatta skyldighet att ge akt pa frågan om övergtmg bör ske eller ej. 
Reglerna om den enklare handläggningsformen togs i propositions

förslaget upp i 9 kap. som f.n. innehäller bestämmelser om fattigkonkurs. I 
kapitelrubriken återfanns uttrycket "mindre konkurser". I själva 
lagtexten kom däremot inte detta uttryck till användning. Inte heller be
nämningen ordinär konkurs togs upp i lagtexten. 

Med anledning av kommittens nu förevarande förslag har en remiss
instans förordat att benämningen mindre konkurs lagfästs. Remiss
instansen påpekar att denna benämning kommer att bli den som används i 
dagligt tal. Remissinstansen anser det vara viktigt att benämningen blir så 
vedertagen att den kan användas i konkurskungörelser och liknande. För 
egen del kan jag ansluta mig till dessa synpunkter. Benämningen bör alltså 
införas även i lagtexten. Däremot anser jag inte uttrycket ordinär konkurs 
vara lämpligt att ta in i lagtext. Något egentligt behov av att i lagtext 
införa en särskild benämning pä det ordinära konkursförfarandet torde 
inte heller föreligga. 

5.7.3 Förvaltning 

Förfarandet vid nuvarande fattigkonkurs är av summarisk karaktär. 

Någon egentlig förvaltning av konkursboet kommer inte till stånd. På den 
av konkursdomaren utsedde gode mannen ankommer främst att göra 

bouppteckning. Denna bildar underlag för beslut huruvida konkursen 

skall avskrivas eller handläggas i ordinär form. Uppdrag som god man 

torde också innefatta rätt att vidta vissa åtgärder som föranleds av att 

gäldenären genom konkursen har förlorat rådigheten över sin egendom. 

Enligt kommittens förslag i betänkandet (SOV 1974:6) Förenklad 

konkurs m.m. skulle i det nya förfarandet för handläggning av mindre 

konkurser alltid (utom vid dödsbos konkurs) utses en förvaltare. Denne 

föreslogs ha i huvudsak samma ställning och uppgifter som förvaltaren vid 

ordinär konkurs. Han skulle sålunda omhänderta boet och företräda det 

utåt. Han skulle vidare driva in gäldenärens utestående fordringar och 

kunna sälja den egendom som fanns i boet. Han ägde besluta t.ex. att en 

av gäldenären bedriven rörelse skulle fortsättas. På förvaltaren ankom att 

undersöka och anmäla om egendom frångått gäldenären under sådana 
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omständigheter att den kunde bli föremäl för återvinning. Förvaltaren 

skulle även ta ställning till frågan huruvida gäldenären kunde misstänkas 

ha gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer. Den av kommitten före

slagna ordningen innebar att KL:s bestämmelser om konkursförvaltares 

befogenheter och skyldigheter i princip bkv tillämpliga även på förvaltare 
vid mindre konkurser. 

Enligt kommittens förslag skulle någon rättens ombudsman inte finnas i 

mindre konkurser. I stället ålåg det förvaltaren att i viktigare frågor höra 

såd;m;i horgenärer som särskilt berördes av förvaltningen. Beslutande

rätten låg dock hos förvalt;iren. 
Vid sitt ställningstagande i prop. 1975 /76: 210 till kommittens förslag 

erinrade dåvarande departementschefen om att det här rörde sig om sins

emellan ganska skilda konkurssituationer. En stor grupp av konkurser 

kännetecknades av att gäldenären helt eller så gott som helt saknade till

gångar. Vid sidan härav blev åtskilliga fall aktuella där gäldenären visser

ligen inte saknade tillgångar men där dessa inte förslog till kostnaderna för 

ordinär konkurs. Det kunde här röra sig om situationer där tillgångar på 

högst I0.000-15.000 kr. var tillgängliga för betalning av konkurskostnader 

eller utdelning till borgenärer. En tredje kategori utgjordes av så.dana 

mindre tillgängskonkurser som med gällande ordning föll utanför fattig

konkursernas område men som med det nya systemet borde handläggas i 

den förenklade ordningen. Med tanke på att de mindre konkurserna 

således skulle variera avsevärt till sin karaktär var det av vikt att reglerna 

om förvaltningen i sådana konkurser gavs en flexibel utformning och 

konstruerades så, att de kunde tillämpas i alla de angivna typsitua

tionerna. 

Enligt propositionen uppfyllde kommitteförslaget i stort sett kravet på 

flexibel utformning. Det gällde inte bara de allmänna funktioner som 
förvaltningen skulle ha i form av undersökning av gäldenärens ekonomiska 

ställning och av eventuell återvinningsmöjlighet eller brottsmisstanke utan 

också de mera speciella förvaltningsuppgiftema att realisera gäldenärens 

egendom, driva in fordringar, fortsätta en av gäldenären bedriven rörelse 

o.d. Även i övrigt gav förslaget en i huvudsak lämplig ram för handlägg
ningen av de skilda former av mindre konkurser som det kunde bli fråga 
om. 

Enligt gällande regler om fattigkonkurs krävs inte ovillkorligen att en 

god man för konkursboet utses. Konkursdomaren kan underlåta att utse 

god man bl.a. vid dödsbos konkurs. I sitt betänkande (SOV 1974:6) 

Förenklad konkurs m.m. yttrade kommitten att man borde bygga vidare 

på denna ordning. Enligt kommitten var syftet med konkursansökan i 
dödsbofallen ofta att dödsbodelägarna önskade med stöd av 21 kap. I § 

ärvdabalken (ÄB) befria sig frän personligt betalningsansvar för den 

avlidnes skulder. Någon egentlig konkursutredning behövdes då inte. 

Kommitten föreslog därför att, när gäldenären var dödsbo, förvaltare 
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skulle utses endast om siirskilda skiil förelåg. Om dödsboets borgeniirer 
kunde pariikna utdelning eller bouppteckning behövde upprättas. kunde 

detta enligt kommitten vara anledning att förordna förvaltare. 
Departementschefen sade sig i prop. 1975 /76: 2 JO dela kommittens upp

fattning att det ofta kunde vara onödigt att utse förvaltare vid dödsbos 

konkurs. I åtskilliga fall var det emellertid nödvändigt att så skedde. Ett 

exempel var att bouppteckning enligt ÄH inte hade förrättats. En närmare 

undersökning kunde vidare behöva ske av möjligheten till återvinning. När 

utdelning kunde påräknas till borgenärerna. var det också uppenbart att 

förvaltare mäste förordnas. De olika omständigheter som påverkade 

frågan om förvaltare vid dödsbos konkurs kunde enligt departements

chefens mening inte gärna räknas upp fullständigt i lagtexten. I KL borde 

därför anges att förvaltare i dödsbofallen behövde utses endast om 

särskilda skäl förelåg. 
Förslaget i prop. 1975/76:210 innebar vidare att mer än en förvaltare inte 

kunde utses i mindre konkurs. 

Kommittens 1111 fiirernrande fi"irslag överensstämmer med proposi

tionsförslaget när det gäller förvaltningens innehäll och antalet förvaltare. 
Förslaget har i dessa delar allmänt godtagits vid remissbehandlingen. 

Även jag ansluter mig till kommittens förslag. 

Under sitt utredningsarbete har kommitten varit inne på frågan om man 

kan underlåta att förordna förvaltare i vidare utsträckning än som skulle 

följa av propositionsförslaget. I sitt nu ji"irevarande hetiinkande redovisar 

kommitten - utan närmare ställningstagande - en alternativ lösning som 

innebär att förvaltare i regel inte behöver utses i uppenbart tillgångslösa 
konkurser och att tillsynsmyndigheten i stället fullgör förvaltaruppgifterna 

i sädana konkurser. Enligt kommitten kan en sådan lösning ha vissa 

praktiska och kostnadsmässiga fördelar särskilt i fall då ett resultatlöst 

utmätningsförfarande har föregått konkursen. Med hänsyn till de prin

cipiella betänkligheter som finns mot att låta kronofogdemyndighet handha 
förvaltaruppgifter borde det vid den tänkta ordningen finnas möjlighet att 

utse särskild förvaltare både vid konkursens början och senare under kon

kursens gång. 

Enligt kommitten kan emellertid flera invändningar göras mot det 

framlagda alternativet. Om förvaltare utses senare i konkursen. uppstär 

problem av principiell natur. Dessa hänger samman med att tillsyns

myndigheten vid sin kontroll av förvaltningen kan fä ta ställning till sina 

egna tidigare förvaltningsätgärder. Kommitten framhåller vidare att ett 

system där förvaltare som regel inte tillsätts i tillgångslösa konkurser 

skulle motverka möjligheterna att upprätthålla en kår av advokater och 

andra personer med speciell inriktning på konkursförvaltning. Enligt kom

mitten är nästan hälften av fattigkonkurserna tillgängslösa. Kommitten 

anser vidare att en lösning med tillsynsmyndighet som handläggare av 

konkursuppgifter i vissa fall skulle komplicera regelsystemet. Bl.a. skulle 
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grlinsdragningen mellan mindre konkurs utan förvaltare och mindre 

konkurs med förvaltare erbjuda svärighcter. 

Flertalet av remissinstanscrna avvisar det alternativa förslaget och gör 

h~irvid s<imma invlindningar som enligt kommitten kan riktas mol alterna

tivet. Åtskilliga instanser ;ir dock positiva och åberopar härvid effek

tivitets- och kostnadsskäl. En remissinstans menar att nagol konkursför

farande inte alls hehövs för de fall tillgttngarna inte förslår till kostnaderna 

för en ordinär konkurs. Dessa fall bör i stället i särskild ordning utredas 

av kronofogdemyndigheten. Om konkursdomaren godkänner myndig

hetens utn:dning. skulle detta ha samma verkan som konkurs. 

För min del vill jag inte hest rida att det av kommiltcn framlagda alterna

tiva förslaget har vissa praktiska fördelar. Kostnaderna för förfarandet 

skulle i allmänhet bli mindre än vad som följer av kommiltens huvud

förslag. Emellertid talar enligt min mening vissa avgörande sklil mol den 

alternativa lösningen. Denna skulle i praktiken inneh;ira att kronofogde

myndighet skulle vara förvaltare i elt slol1 antal konkurser. Som jag emel

ler1id anfört tidigare (avsnilt 5.7 .1) är en sådan ordning inte lämplig. I fall 

då särskild förvaltare behövde tillsättas efter någon tid skulle tillsyns

myndigheten. som kommilten framhåller. komma i det läget att den måste 

ta ställning till sina egna tidigare förvaltningsåtgärder. Detta vore 

uppenbart olämpligt och skulle stft i strid med den uppfattning som 

riksdagen gav uttryck för vid behandlingen av prop. 1975/76:210. Den 

alternativa lösningen skulle dessutom medföra ett komplicerat regel

system. Intresset av att en effektiv utredning av återvinnings- och brotts

fragorna kommer till ständ talar vidare för att förvaltare utses. Mot bak

grund av det sagda finner jag att det saknas skäl att föreslå möjlighet 

alt handlägga konkurs utan förvaltare i vidare omfattning än som följer av 

förslaget om vissa dödsbokonkurser. 
Vid fattigkonkurs gäller f.n. att bouppteckning skall upprättas och till

ställas konkursdomaren. Den gode mannen hehöver normalt inte prestera 

annan utredning om hoet. Vid ordinär konkurs skall förvaltaren ocksft till

ställa konkursdomaren en skriftlig berättelse om boets tillstånd och om 

orsakerna till gäldenärens obestånd så vitt de har kunnat utrönas (55 ~ 

KL). I berättelsen skall bl.a. anmärkas vilka handelsböcker hokförings

skyldig gäldenär har hållit och hur de blivit förda. 

Förvaltaren skulle enligt kommittens förslag i hetiinkandet (SOV 

1974:6) Förenklad konkurs m.m. inte behöva avge nagon sådan berättelse 

om boets tillstånd som avses i 55 § KL. eftersom detta normalt skulle både 

fördyra och förlänga proceduren utan motsvarande nytta. Uppgift skulle 

dock lämnas om orsakerna till gäldenärens ohestånd och eventuella ater

vinningsmöjligheter. Departementschefen anslöt sig i prop. 1975/76: 210 

till vad kommitten hade föreslagit. 

Kommitth1s 1111 förel'arande förslag överensstämmer även på denna 

punkt med propositionsförslaget och har allmänt godtagits av remiss-
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instanserna. En rcmissinslans menar dock att förvaltaren bör i\Higgas alt 
ocksf1 famna uppgift om hur bokföringsskyldig giildeniir har skött sin bok

föring. Även jag anser att det saknas anledning att på denna punkt ha en 

annan ordning än vad som gäller för ordiniir konkurs. Med denna justering 

godt<tr jag kommittens förslag. 

Enligt gällande KL föreligger inte någon skyldighet för god man att 

uppge om gäldenären kan misstänkas för gäldenärsbrott. Enligt förslaget i 
prop. 1975/76:210 skulle förvaltare i mindre konkurs på samma sätt som i 

ordinär konkurs vara skyldig alt lämna uppgift i detta hänseende. 

Uppgiften skulle lämnas i anslutning till uppgiften om orsakerna till gälde
närens obestånd. Kommittl;ns 1111 fiircvarand<' fi>rsfag överensstämmer 

med propositionsförslaget och har godtagits av remissinstanserna. 

Jag har i föregående avsnitt framhållit att nuvarande förhållanden i fråga 

om brottsutredning vid fattigkonkurs är otillfredsställande och under

strukit behovet av att förvaltare i mindre konkurser blir skyldiga att lämna 

uppgifter i den delen. Med hänvisning härtill förordar jag att kommittens 

förslag genomförs. I avsnitt 5.2.8 har jag berört vissa frågor om brotts

anmälan vid ordinär konkurs. Vad jag därvid har anfört har giltighet även 

för de mindre konkurserna. 

En viktig fräga är pä vilket sätt anspråk på lönegarantimedel skall prövas 

i mindre konkurser. I de nuvarande fattigkonkurserna är det krono

fogdemyndigheten som prövar anspråken. I ordinära konkurser görs pröv

ningen av förvaltaren i konkursen. Iprop. 1975/76:210 föreslogs att krono

fogdemyndigheten skulle ta hand om lönegarantiprövningen i alla mindre 
konkurser. Kommitten föreslår detsamma i sitt nu fiirevarande be

tänkande. Jag ansluter mig till förslaget, som har godtagits vid remiss

behandlingen. Jag återkommer till frågan vid behandlingen av förslaget till 

ändring i lönegarantilagen (se avsnitt 6.5). 
I överensstämmelse med förslaget i prop. 1975/76:2/0 föreslår kom

mitten i sitt nu jifrcvarande betänkande att förvaltaren efter eget 

bedömande skall sälja egendomen i boet så. snart det lämpligen kan ske, 

om ej annat är föreskrivet. Förslaget har godtagits vid remissbehand

lingen. Även jag ansluter mig till delta. Jag vill erinra om att förslaget i 

stort sett överensstämmer med den ordning som enligt mitt förslag (se 

avsnitt 5.2.5) skall gälla för de ordinära konkurserna. 

Förslaget iprop. 1975/76:210 innebar att förvaltare i mindre konkurs var 

skyldig att i viktigare frågor höra sådana borgenärer som särskilt berördes 

av förvaltningen. Dåvarande departementschefen framhöll att han med 

hänsyn till det sätt på vilket tillämpningsområdet för den enklare 

handläggningsformen hade avgränsats inte ansåg att samrådsskyldigheten 

behövde inskränkas till sådana borgenärer som var berörda just av viss 
forvaltningsåtgärd. Kommittens nu förevarande förs/af.: innebär den 

ändringen i förhållande till propositionsförslaget att samrådsskyldigheten 

på samma sätt som föreslås gälla för ordinära konkurser skall omfatta 
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borgenärer som särskilt berörs av den ifrågavarande förvaltningsätgärden. 

Förslaget har ej mött någon erinran frän remissinstanserna. Den praktiska 
skillnaden mellan de båda alternativ som står till buds är mycket liten. Med 

hänsyn härtill anser jag att det inte finns tillräcklig anledning att för de 
mindre konkurserna föreskriva en ordning som avviker från vad som skall 

gälla i de ordinära konkurserna. I detta sammanhang vill jag framhålla att 

inledande av process eller inträdande i en redan pågående rättegång 

nästan undantagslöst måste betraktas som en mycket betydelsefull 

händelse i en mindre konkurs och att förvaltaren därför har anledning att 

fästa stor vikt vid borgenärernas uppfattning i denna fråga. 
En fråga som behandlades ingående i prop. 1975/76:2/() var på vilket 

sätt borgenärerna i en mindre konkurs skulle hållas informerade om kon

kursens förlopp. Departementschefen påpekade att av reglerna om ordinär 

konkurs följde att borgenärerna i sådan konkurs på olika sätt, bl.a. genom 

kallelse till första borgenärssammanträdet, hölls informerade om kon

kursen. Med anledning av önskemål från några remissinstanser om att 
borgenärerna i mindre konkurser skulle få mer information än den som 

ingick i konkurskungörelsen framhöll departementschefen att det av hans 

förslag följde att det stora flertalet borgenärer i mindre konkurser - i 

synnerhet de med oprioriterade fordringar - var uteslutna från möjlighet 
till utdelning. Normalt måste detta förhållande stå klart för varje enskild 

borgenär på samma sätt som var fallet vid fattigkonkurs. I tveksamma fall 

kunde också en enkel förfrågan hos konkursdomaren eller förvaltaren 
undanröja oklarhet på denna punkt. Det framhölls vidare att det å andra 

sidan inte skulle innebära några mera betydande svårigheter eller kostna

der. om konkursdomaren fick till uppgift att vid handläggning enligt den 

enklare formen informera varje känd borgenär om konkursen. Om 

informationen fick den utformningen att det framgick att vederbörande 
borgenärs fordran uppmärksammats och att det angavs om utdelning 

kunde påräknas, borde onödiga förfrågningar hos konkursorganen minska 
och borgenärerna samtidigt utan besvär få behövligt underlag för 
bokföring m.m. Med hänsyn till att behovet av information vid hand
läggning enligt den enklare ordningen snarast fick anses vara större än vid 

handläggning i ordinär form ansåg departementschefen övervägande skäl 
tala för att konkursdomaren ålades att underrätta borgenärerna i de 
berörda hänseendena. Det borde ankomma på regeringen att utfärda 

behövliga föreskrifter härom. 
Något behov av att underrätta borgenärerna eller vissa av dem om tiden 

för edgång ansågs enligt propositionen inte föreligga. Endast få borgenärer 
kunde ha ett direkt intresse av tidpunkten för edgång och kommunikation 

mellan dessa och konkursboets förvaltningsorgan i fråga om fordrans 

storlek m.m. kunde ske på enklare sätt. Med tanke på de relativt sett 

fåtaliga borgenärer som här normalt kom i fråga kunde samrådet mellan 
förvaltaren och borgenärerna ske formlöst per telefon e.d. 
15 Riksda~en 1978/79. I sam/. Nr 105 
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Frågan om information till borgenärerna har inte behandlats vare sig i 

kommittens nu förevarande betänkande eller vid remissbehandlingen av 

detta. För min del kan jag i denna fråga ansluta mig till vad som sålunda 

har uttalats i prop. 1975/76:210. 

Det nya förvaltningssystem som jag förordar för de ordinära kon

kurserna bör fä återverka på förvaltningen i de mindre konkurserna även i 

andra hänseenden än dem jag hittills har berört. Kommitten har föreslagit i 
sitt nu förevarande betänkande att förvaltarens befogenhet att anlita sak
kunnigt biträde och reglerna om tvångsanvändning skall tillämpas även i 

mindre konkurser. Förslaget har lämnats utan erinran av remissinstan
serna. Jag ansluter mig till kommitteförslaget. Till frågan om hur kontrol

len skall vara anordnad i mindre konkurser och därmed sammanhängande 
frågor återkommer jag. 

Jag har i avsnitt 5.7.1 förordat att advokat eller annan enskild person 

skall vara förvaltare även i de mindre konkurserna. De kvalifikationskrav 

som jag tidigare (avsnitt 5.2. I) har ställt upp i fräga om förvaltare i ordinär 

konkurs innebär att endast specialister skall kunna komma i frilga för för

valtaruppdragen. Kommitten har i sitt 1111 förel'arande betänkande tagit 

upp frågan om kraven på förvaltarens kvalifikationer kan ställas lägre i 

mindre konkurser än när det gäller större konkurser. Det skulle sålunda 
kunna tänkas att även de som ej specialiserat sig pä konkursförvaltning i 
viss omfattning anlitades som förvaltare i mindre konkurser. Enligt kom

mittens mening bör detta i princip gälla endast beträffande sådana konkur
ser där tillgångarna inte kan antas räcka till betalning av konkurskostna
derna. Allmänpraktiserande jurist på orten bör i sådana konkurser kunna 
utnyttjas, när det skulle vara förenat med oproportionerligt stora kostna
der för resor att anlita en specialist frän en annan ort. 

Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker eller har ingen erinran 

mot att förvaltare i mindre konkurs i allmänhet hämtas från samma specia
listkategori som enligt mitt förslag skall anlitas för förvaltaruppdragen i 
ordinär konkurs. För min del vill jag framhälla att komplicerade affärs
mässiga och juridiska bedömningar kan bli aktuella även i mindre kon

kurser. Jag vill här särskilt peka på återvinnings- och brottsfrågorna. Att 

specialister anlitas i de mindre fallen är befogat även från en annan 
synpunkt. De konkurser som skall handläggas som ordinär konkurs 

kommer att utgöra en relativt sett liten del av alla konkurser. För att en 

kår av kvalificerade förvaltare skall kunna upprätthållas är det nödvändigt 

att specialister får anlitas även för förvaltningsuppdrag i de mindre kon
kurserna. Emellertid kan jag godta att personer, som ej är specialister på 
konkursförvaltning, får utnyttjas under de förutsättningar kommitten har 

angivit. Enligt min bedömning torde man med hänsyn till den nuvarande i 
vissa delar av landet otillräckliga tillgången på specialiserade konkursför
valtare få räkna med att allmänpraktiserande jurister övergångsvis måste 

anlitas i ganska stor omfattning för förvaltaruppdragen i mindre konkurser. 
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5.7.4 Tillsyn 

Förslaget i prop. 1975 /76: 210 innebar att endast konkursdomaren skulle 

utöva tillsyn över konkursförvaltningen. Enligt departementschefen var 

det uppenbart att man vid en ordning med kronofogdemyndighet som för

valtare kunde avvara institutet rättens ombudsman. Inte heller gransk

ningsmän ansågs behövliga i mindre konkurser. Borgenärernas önskemål 

om fortlöpande kontroll över enskilda förvaltningsåtgärder borde i stället 

tillgcx.loses främst genom den samrädsskyldighet som enligt förslaget 

skulle åvila förvaltaren. Man kunde enligt propositionen räkna med att 

kollisioner mellan t.ex. olika borgenärsintressen inte skulle bli särskilt ofta 

förekommande. De flesta viktiga förvaltningsfrägor borde kunna lösas i 

samförstånd. 

För att konkursdomaren skulle kunna fullgöra sin kontrollfunktion var 

det enligt dåvarande departementschefen av vikt att han hade tillräckligt 

material om konkursen till sitt förfogande. Förvaltaren borde avge redo

visning till konkursdomaren vid konkursens slut. När utdelning blev 

aktuell. borde också särskild förvaltarberättelse avges. Någon mot

svarighet till förvaltarens skyldighet i ordinär konkurs att avge s.k. 

halvårsberättelse borde inte föreskrivas i mindre konkurs. En bestäm

melse av den karaktären skulle kunna uppfattas som att långa handlägg

ningstider kunde tolereras även när konkursen handlades i den enklare 

ordningen. Det stod borgenärerna och gäldenären fritt att när som helst 

fästa konkursdomarens uppmärksamhet på eventuella missförhållanden i 

förvaltningen. Förvaltaren borde vidare vara skyldig att på begäran av 

konkursdomaren. borgenär eller gäldenären lämna upplysning om 

konkursboet och dess förvaltning. 

Enligt kommittens nu förevarande fiirslag skall konkursdomaren inte 

heller i de mindre konkurserna ha några tillsynsuppgifter. Dock skall han 

på yrkande entlediga försumlig förvaltare och pröva förvaltarens arvodes

anspråk samt, i förekommande fall, pröva utdelningsförslag. Kommitten 

föreslår att kronofogdemyndighet liksom i ordinär konkurs skall vara 

tillsynsmyndighet i mindre konkurs. Tillsynen skall utövas på ungefär 

samma sätt i bägge konkursformema. Kvartalsräkningar och halvårsberät

telser skall dock inte behöva upprättas i mindre konkurser. Enligt kom

mittens förslag skall vid konkursens slut redovisning avges till tillsyns

myndigheten som har att granska den. Kronofogdemyndigheten föreslås fä 

rätt att klandra redovisningen. Kommitten finner övervägande skäl tala för 

att redovisning också skall lämnas till konkursdomaren, trots att denne 

inte längre skall vara tillsynsorgan. Enligt kommitten är det en fördel för 

berörda rättsägare om redovisningen finns tillgänglig hos konkurs

domaren. Denne skall dock inte granska redovisningen. Enligt kommitten 

bör även vissa andra handlingar. bl.a. bouppteckning och förvaltnings

redogörelse. ges in till såväl konkursdomaren som tillsynsmyndigheten. 
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Vid remissbehandlingen har kommittens förslag i fråga om tillsynen i 

mindre konkurser mött kritik frän en del håll. Häivid är det främst 
kommittens val av tillsynsorgan som föranlett invändningar. De kritiska 
instanserna menar att principiella skäl även i fråga om mindre konkurs ta
lar mot kronofogdemyndighet som tillsynsorgan. Flera av dem anser att 
den begränsade tillsyn som det enligt deras mening blir fråga om i mindre 
konkurser kan utövas av konkursdomaren. 

Jag är medveten om att förhållandena i många mindre konkurser är så 
enkla att någon tillsyn utöver granskning av föivaltarens redovisning inte 
behöver ske. 1 åtskilliga andra mindre konkurser är dock förhållandena 
sådana att en tillsyn av ungefär samma slag som den som skall utövas i 

ordinär konkurs är befogad. Jag tänker här närmast på konkurser där fråga 
om återvinning eller om utredning av misstanke om gäldenärsbrott upp
kommer. Även andra frågor kan emellertid aktualiseras som motiverar en 
löpande tillsyn av både materiell och formell art. Jag anser det inte möjligt 
att lagstiftningsvägen göra skillnad mellan olika mindre konkurser i till

synshänseende. En lämplig metod är i stället att utforma bestämmelserna 
om tillsyn i mindre konkurs i stort sett i överensstämmelse med motsva
rande regler för ordinär konkurs. Som kommitten anfört är det dock ej be
hövligt med kvartalsräkningar och halvårsberättelser i mindre konkurs. 
Med en sådan reglering kan den materiella tillsynen i praktiken begränsas 
avsevärt i de enklare fallen men utövas mera aktivt och ingående när det 
behövs. Jag vill tillägga att den tillsyn som föreslogs i den tidigare proposi
tionen får ses mot bakgrund av att kronofogdemyndighet i regel skulle vara 
förvaltare. Enligt mitt förslag skall förvaltningen däremot vara anförtrodd 
åt en enskild person. 

Enligt min mening kan samma skäl som tidigare anförts mot att låta 
konkursdomaren utöva tillsyn i ordinära konkurser (se avsnitt 5.3.2) åbe
ropas i fråga om de mindre konkurserna. Konkursdomaren bör alltså inte 

utöva någon tillsyn i dessa konkurser. Som kommitten framhåller bör 
konkursdomaren dock ha till uppgift att på yrkande entlediga försumlig 
föivaltare och pröva aivodesanspråk. Som jag i det följande (avsnitt 5.7.5) 

utvecklar bör också konkursdomaren pröva föivaltarens utdelningsförslag 

i mindre konkurser. 
När det gäller valet av tillsynsorgan anser jag det vara en naturlig 

lösning att låta samma organ utöva tillsynen i bägge konkursformerna. Jag 
förordar därför att kronofogdemyndighet - i princip en i varje län - skall 
utöva tillsynen över föivaltningen även i de mindre konkurserna. Liksom i 
ordinära konkurser bör det vara möjligt för den kronofogdemyndighet 
som är tillsynsmyndighet att delegera tillsynsuppgifter till lokal krono
fogdemyndighet. Enligt min mening bör denna möjlighet kunna utnyttjas i 
större omfattning i de mindre konkurserna än i de ordinära. 
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5.7.5 Konkursen.i· upphiimnde 

KL skiljer f.n. mellan ursprunglig och efterföljande fattigkonkurs. Den 
första typen avser fall då det redan från början kan antas att konkursboet 

inte räcker till betalning av konkurskostnaderna. Den senare typen före

kommer då det. sedan ordinär konkurs inletts. blir klart att det saknas till

gångar till att hetala dessa kostnader. Urspnmglig fattigkonkurs avskrivs 

normalt i anslutning till att gäldenären beedigar en av gode mannen 

upprättad bouppteckning. Om konkursen först har handlagts som ordinär 

konkurs, kan avskrivning ske sedan förvaltaren har anmält att tillgångarna 

inte räcker till konkurskostnaderna och anmälningen har kungjorts. 

Även med det nya systemet för handläggning av mindre konkurs har 
man anledning räkna med att gäldenärens bo i ett mycket stort antal fall 
inte förslår till konkurskostnaderna. Enligt förslaget i prop. 1975 /76: 210 

skulle handläggningen av sådana konkurser liksom nu bli av enkelt slag. 

När den av förvaltaren upprättade bouppteckningen hade kommit in till 

konkursdomaren och denne av förvaltaren också fått uppgift om orsakerna 

till obeståndet samt om återvinningsmöjligheter och eventuell brottsmiss

tanke, skulle konkursen i regel avskrivas i anslutning till att gäldenären 
beedigade bouppteckningen. Kommittens nu fi>re1•arande förslag 

överensstämmer med propositionen pä denna punkt. Jag ansluter mig till 

förslaget som har godtagits vid rcmissbehandlingen. 

I fråga om de mindre konkurser där utdelning till borgenärerna kunde 

bli aktuell innebar kommittens förslag i hetiinkandet (SOV 1974:6) 

Förenklad konkurs m.m. att förvaltaren sedan boet avvecklats skulle 

upprätta ett förslag till utdelning och underrätta de utdelningsherättigade 

borgenärerna. Förslaget skulle underkastas kontroll av konkursdomaren, 

som hade att utfärda kungörelse om detta. Borgenär eller gäldenären skulle 
inom två veckor efter kungörelsen kunna rikta anmärkning mot utdel

ningsförslaget, men till skillnad från vad som gäller i de nuvarande ordi
nära konkurserna skulle konkursdomaren pröva förslaget även om an

märkning inte gjordes. Han skulle härvid ha tillgång till den av förvaltaren 
upprättade förvaltningsredogörelsen och förvaltarens redovisning. Utdel

ningsförslaget skulle fastställas, om inte fel eller brist som inverkade på 

någons rätt kunde antas föreligga. Konkursdomaren skulle inte behöva 

granska och pröva förslaget mera ingående, om inte särskild anledning 

därtill förekom, Lex. i fonn av invändning från borgenär. Normalt skulle 

sålunda förslaget enligt kommitten utan vidare kunna läggas till grund för 

utdelning. 
Dåvarande departementschefen fann i prop. 1975 /76: 2 JO att det mot 

bakgrund av att bevakning inte skulle förekomma i mindre konkurser var 

ofrånkomligt att förvaltarens utdelningsförslag underkastades någon form 

av prövning. Det var också viktigt att systemet utformades så att pröv-
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ningen kunde ske på ett mera formlöst sätt än enligt klande1institutet i 

ordinär konkurs och således inte förutsätta invändning e.d. 

Departementschefen tillstyrkte kommittens förslag att konkursdomaren 

skulle utfärda kungörelse om att utdelningsförslag uppr~ittats. Kom

mitteförslaget innebar emellertid att de borgenärer som inte skulle fä 

utdelning var uteslutna från direkt information om att konkursen höll på 

att avslutas. Departementschefcn erinrade om att med hans förslag skulle 

konkursdomaren underrätta kända borgenärer om att deras fordringar 

uppmärksammats och därvid ange om utdelning kunde påräknas. Behovet 

av s~irskild underrättelse om utdelningsförslaget var därför inte så stort. 

Några egentliga olägenheter av ännu en sådan underrättelse fanns dock 
knappast. Av rättssäkerhctsskäl förordade därför departementschefen att 

vai:je känd borgenär skulle fä underrättelse också om utdelningsförslaget. 

om inte en sådan underrättelse kunde anses sakna betydelse för honom. 

Konkursdomaren borde svara för underrättelsen. Departementschefen 

uttalade vidare att det torde fä ankomma på regeringen att utfärda 

behövliga föreskrifter i ämnet. Av underrättelsen borde framgå hur 

borgenlir skulle förfara om han ville framställa invändning mot utdel
ningsförslaget. Borgenär som hade gjorts uppmärksam på sina rättigheter 

borde ha möjlighet att ta till vara sin räll inom tvtl veckor från kungörelsen 

om utdelningsförslagct. Departementschefen godtog kommitteförslaget 

om att konkursdomarens prövning skulle äga rum så snart denna tid löpt 

ut. Påstod borgenär att han behövde längre tid och visade han skäl för sitt 

påstående. horde konkursdomaren kunna skjuta upp sitt ställningstagande 

till utdelningsförslaget. Det påpekades att lönehorgenär endast i undan
tagsfall torde ha anledning att framställa invändning mot förvaltarens 
utdclningsförslag. 

När man tog ställning till hur konkursdomarens prövning skulle gå till 

borde man enligt propositionen hålla i minnet att den enklare handlägg

ningsformen inte skulle användas. om konkursboet kunde antas vara av 

invecklad beskaffenhet. Med den gränsdragning som föreslagits i fråga om 
tillämpningsområdena för mindre och ordinära konkurser borde pröv

ningen normalt kunna göras ganska enkel. Att inskränka prövningen till 

fall då invändning framställts av borgenär eller gäldenären var dock inte 

lämpligt. I princip borde konkursdomaren ha en granskningsskyldighet 

också i övriga situationer. Granskningen i sådana fall borde dock kunna 

begränsas till en summarisk genomgång för att utröna om utdelningsförsla

gct innehöll fel som inverkat på någons rätt. 

Departementschefcn uttalade att konkursdomaren för sin prövning av 

utdelningsförslaget var beroende av att han fick behövligt material från 

förvaltaren. Utöver förvaltarberättelsen och förvaltarens redovisning 

borde konkursdomaren ha tillgång till de övriga handlingar angå.ende boet 

som kunde vara av betydelse. Det borde åligga förvaltaren att utan särskild 
anmaning tillhandahålla detta material. 
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Kommitten föreslog i hetiinkandet (SOV 1974:6) Fiirenklad konkurs 

m.m. all konkursdomaren när han kom till annan uppfällning än för

valtaren antingen själv skulle göra behövliga jämkningar i utdelnings

förslaget eller återförvisa ärendet till förvaltaren. Om ärendet återför

visades. tick det ankomma på förvaltaren att företa de ändringar som var 

behövliga för att förslaget skulle kunna godkännas. I sista hand vilade 

ansvaret för utdelningsförslaget på konkursdomaren (eller efter över
klagande på den domstol som slutligen prövade tvisten). 

Om nytt utdelningsförslag upprättades efter återförvisning eller med 

anledning av att nya medel blev tillgängliga för utdelning skulle enligt kom

mitten förfarandet följa samma regler som gällde för det första utdel

ningsförslaget. Sålunda skulle bl. a. ny kungörelse utfärdas. Konkursdo

maren skulle dock ha rätt att. efter framställning från förvaltaren. låta den

ne överlämna nytillkomna medel till gäldenären, om med hänsyn till kost

naderna för utdelning sådan inte lämpligen borde äga rum. 
I likhet med kommitten ansåg departementschefen i prop. 1975/76:210 

att det i fråga om nytt utdelningsförslag normalt borde gälla i huvudsak 

samma regler som i fråga om det första utdelningsförslaget. På en punkt 

kunde emellertid förfarandet göras enklare än vad kommitten föreslagit. 

Konkursdomaren borde således inte åläggas en ovillkorlig skyldighet att 

kungöra det nya utdelningsförslaget. Om behovet av ändring var 

uppenbart och det nya förslaget var av mindre ingripande slag, bor

de kungörelse kunna avvaras. I linje med vad som hade anförts om 
behovet av underrättelser till borgenärerna borde vidare konkursdomaren 

åläggas att underrätta alla borgenärer som berördes av det nya utdel

ningsförslaget. 

r prop. 1975/76:2 ro angavs vidare att det av allmänna processrättsliga 

principer följde att konkursdomaren inte borde göra någon ändring till 
nackdel för någon utan att denne fått tillfälle att yttra sig. Att samråd 

skedde med förvaltaren i det fallet att ändring i utdelningsförslaget var 
aktuell ansåg departementschefen ligga i sakens natur. Undantagsvis 

kunde konkursdomaren emellertid direkt fastställa ett ändrat utdelnings

förslag. Det kunde t.ex. vara fallet om konkursdomaren nedsatte ett ersätt
ningsanspräk av förvaltaren. Behövliga bestämmelser i ämnet kunde utfär
das av regeringen. 

Kommi11en.1· nu förernrande förslag överensstämmer i allt väsentligt 

med förslaget i prop. 1975/76: 210 i fråga om utdelningsförfarandet i mindre 

konkurs. Förslaget har godtagits av remissinstansema och även jag till

styrker det. Jag kan också ansluta mig till de uttalanden av dåvarande 

departementschefen som jag nyss har redogjort för. Jag vill dock påpeka 

att mitt förslag i motsats till propositionsförslaget utgår från att advokat 

eller annan enskild person skall vara förvaltare i mindre konkurs och där

vid bl. a. ha till uppgift att upprätta utdelningsförslag i förekommande fall. 

Någon anledning att på grund härav ändra utdelningsförfarandet i förhäl-
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lamk till vad som föreslogs i propositionen finns inte enligt min mening. 

Om konkursen frän början handlades som ordinär konkurs. skulle enligt 
prop. 1975 /76: 210 samma regler tillämpas som enligt gällande ordning, om 

det sedennera visade sig att boets medel inte räckte till betalning av 
konkurskostnaderna och annan boets skuld. Initiativ till avskrivning av 

konkur~en i detta fall - dvs. ett förfarande som motsvarade s.k. efter

följande fattigkonkurs - skulle kunna tas även av konkursdomaren. 
Rättens ombudsman skulle pä visst sätt medverka i förfarandet, bl.a. 
genom att yttra sig över förvaltarens anmälan i saken. Innan avskrivning 

fick ske, skulle förvaltaren ha avgett redovisning. 
Kommitth1s nu .förei·arande förslag överensstämmer med proposi

tionsförslaget med vissa avvikelser föranledda av att tillsynsmyndigheten 

träder i rättens ombudsmans ställe. Jag ansluter mig till kommitteför. .get 

som har godtagits av remissinstanserna. 

5. 7.6 Bestiimmancle ar arvodl' m .m. 

Enligt förslaget i prop. 1975 /76: 210 skulle när kronofogdemyndighet 

varit förvaltare i konkurs ersättning till staten för kostnaderna hos myndig

heten utgå enligt bestämmelser som regeringen meddelade. Hade annan än 
kronofogdemyndighet varit förvaltare, skulle konkursdomaren i samband 

med att konkursen avskrevs - vare sig det rörde en mindre konkurs eller 

en ordinär konkurs, där tillgångarna visat sig otillräckliga -- bestämma 
arvode och ersättning för kostnad som uppdraget hade medfört. 

Enligt kommittens 1111 förei·arande jorsla1: skall konkursdomaren efter 

tillsynsmyndighetens hörande fastställa förvaltararvode och ersättning för 
kostnader i mindre konkurs och i ordinär konkurs som avskrivs i brist på 
tillgångar. Enligt kommitten utgör denna ordning en spiirr mot oskäliga 

arvoden. Kommitten anser emellertid att man även bör söka andra vägar 
att hälla kostnaderna nere. En metod är att !äta förvaltararvodena i viss 

omfattning utgå enligt fastställda taxor. Kommitten erinrar om att taxor 
förekommer inom den allmänna rättshjälpen. Kommitten anser att ett 

taxesystem ligger närmast till hands i fråga om de mindre konkurser som 
avskrivs på grund av att tillgångarna inte förslår till kostnaderna och 

annan boets skuld. Enligt kommitten är förhållandena i sådana konkurser 
ganska likartade och mera sällan invecklade. Förvaltarens arbetsuppgifter 

kan i dessa fall förutses åtminstone i grova drag. Uppgifterna torde ofta 

kräva en tidsmässigt begränsad och på förhand någorlunda förutsebar 

arbetsinsats. Kommitten förordar därför en taxesättning av förvaltar
arvodena i dessa konkurser. Enligt kommitten bör man inte införa någon 
taxesättning av arvodena i övriga mindre konkurser, dvs. de som ger ut

delning. Kommitten åberopar härvid bl.a. att det är svårt att förutse den 
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arbetsinsats som följer med uppdraget i dessa konkurser. En partiell taxe

sättning av de vanligaste förvaltningsuppgifterna i utdelningskonkurserna 

medför enligt kommitten vissa vanskligheter och bör därför inte komma i 

fråga. 

Kommittens förslag i fråga om fastställande av kostnaderna har i 

allmänhet lämnats utan erinran under remissbehandlingen. Ett fåtal 
remissinstanser är skeptiska mot tanken på taxor i vissa mindre konkurser. 

Ett par andra instanser förordar att taxor för bestämmande av förvaltar

arvoden införs även i övriga konkurser. 

För egen del anser jag det angeläget att man tillvaratar alla möjligheter 

att htilla konkurskostnaderna nere utan att effektiviteten i förvaltningen 
minskar. Den av kommitten föreslagna ordningen enligt vilken konkurs

domaren efter hörande av tillsynsmyndigheten skall bestämma arvode och 

kostnadsersättning till förvaltaren synes mig ge en viss garanti mot alltför 

höga arvoden. När det gäller de ordinära konkurserna har jag tidigare 

understrukit vikten av tillsynsmyndighetens medverkan vid arvodespröv

ningen. Denna medverkan har stor betydelse även när förvaltararvoden i 

mindre konkurser bestäms. Jag förordar att kommittens förslag på denna 

punkt genomförs. 

I likhet med kommitten anser jag del f.n. vara svårt att införa taxe

system i ordinära konkurser och i de mindre konkurser som leder till 

utdelning. Ett taxesystem synes däremot vara genomförbart i de mindre 

konkurser diir tillgångarna är obetydliga eller helt saknas. Jag förordar 

därför att kommittens förslag på denna punkt genomförs. Jag ämnar låta 

utföra erforderliga undersökningar för att fä underlag för taxeberäkningen. 
Det är möjligt all taxor senare kan införas för arvoden även i andra kon

kurser. om erfarenheterna av de taxor jag nu förordar blir goda (jämför 

avsnitt 5.6). 

Liksom i de ordinära konkurserna hör tillsynsmyndighetens kostnader i 

mindre konkurser hänföras till konkurskostnader. Närmare bestämmelser 
om hur dessa kostnader skall beräknas hör meddelas av regeringen. 

Någon prövning från konkursdomarens sida i denna del blir inte aktuell. 

5.7.7 An.1·1'aret för konkurskostnader 

Kostnaderna för konkurs avser främst ersättning till förvaltare och 

tillsynsorgan. Härtill kommer bl.a. kostnader hos konkursdomaren för 

kungörelser m.m. 
När konkurs enligt gällande regler handläggs som tillgängskonkurs skall 

kostnaderna \as ut ur boet, innan borgenärerna fär sitt. Av naturliga skäl 

tillämpas en annan ordning i fråga om fattigkonkurs. Vid ursprunglig 

fattigkonkurs svarar i stället den borgenär som har ansökt om konkursen 
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för konkurskostnaderna. Detta gäller också när staten har gjort konkurs

ansökningen. Har giildenären själv ansökt om konkursen, finns inga 

bestämmelser om vem som skall vara ansvarig. Av allmänna medel kan 

dock utgå ersättning för de kostnader som konkursdomaren har haft. 

Denna regel är tillämplig även vid efterföljande fattigkonkurs. Det är oklart 

i vad mån ersättning för kostnaderna får tas ur boet i de fall detta visar 

sig förslå helt eller delvis till att täcka kostnaderna. I praxis förekommer 

dock en ordning enligt vilken i fattigkonkurs sådant uttag sker (jfr SOV 

1974:6 s. 57 och 233). En följd av den angivna regleringen är att god man 

vid fattigkonkurs i åtskilliga fall blir utan ersättning för sitt arbete. 
I prop. 1975 /76: 210 föreslogs följande reglering av kostnadsansvaret i de 

fall mindre konkurs avskrevs på den grund att boet ej r'.ickte till kostna

derna och annan boets skuld. Konkurskostnaderna skulle i första hand tas 

ut ur boet så långt detta räckte. Om boets tillgångar inte förslog och 

konkursen uppstått på ansökan av annan borgenär än staten, skulle denne 

borgenär betala kostnaderna, dock högst ett belopp som motsvarade en 

tiondel av det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt 

lagen (1962:381) om allmän försäkring. Kunde konkurskostnaderna ej 

uttas ur boet eller av borgenären. skulle de utgå av allmänna medel. Enligt 

propositionsförslaget skulle konkursdomaren i sitt beslut om avskrivning, i 

den mån boet befanns otillräckligt, ålägga ansvarig borgenär att betala 

kostnaderna med angiven begränsning. 

När ordinär konkurs avskrevs på grund av brist på tillgångar i boet 

skulle samma regler om boets ansvar gälla. För de kostnader som inte 

kunde tas ut ur boet skulle staten svara. Något kostnadsansvar för enskild 
borgenär kom alltså inte i fråga i detta fall. 

Kommittens 1111 förel'Qrande f6rslag överensstämmer med proposi

tionsförslaget och har godtagits vid remissbehand\ingen. 

För egen del anser jag att kommitteförslagct innebär klara fördelar. 

Genom förslaget undanröjs den grundläggande bristen i nuvarande system 

att regler saknas om att boets medel vid fattigkonkurs får tas i anspråk för 
konkurskostnader. Vidare blir konkursförvaltaren under alla omstän

digheter tillförsäkrad ersättning för sitt arbete. Vad gäller de konkurser där 

boets medel inte förslår till konkurskostnader finns det skäl .att ålägga 

sökande borgenär ett visst kostnadsansvar. En annan lösning skulle lämna 

fältet fritt för konkurser som inte tjänar något meningsfullt syfte. Med 

det sagda ansluter jag mig till kommittens förslag i fråga om ansvaret för 

konkurskostnader. 

5.7.8 Företrädesordningen mellan konkurskostnader och annan boets 

skuld 

KL räknar med två huvudkategorier av s~ulder som princip skall 

betalas ur bomassan före utdelning till borgenärerna, nämligen dels 
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konkurskostnaderna, dels s.k. massaskulder eller -- sett från borge

närernas sida -- massafordringar. Sist nämnda fordringar tillkommer andra 

personer än konkursfunktionärerna och riktar sig mot konkursboet som 

sådant. De kan vara av skilda slag~~~pel kan nämnas fordran som 

har uppkommit på gnmd av att boet har trätt in i ett av gäldenären tidigare 

ingånget ömsesidigt förpliktande avtal. Massafordringarna behöver emel

lenid inte grunda sig på avtal utan kan t.ex. utgöra krav på rättegångs

kostnader som boet har förpliktats utge. I regel är det inte svårt att skilja 

massafordringarna från konkurskostnaderna men tveksamma gränsfall kan 

undantagsvis förekomma. 

Det kan inträffa att tillgångarna i ett konkursbo räcker till vissa av boets 

skulder men ej alla. Frågan är då vilken företrädesordning som skall gälla 

mellan konkurskostnader och massafordringar och eventuellt mellan 

konkurskostnader inbördes och massafordringar inbördes. Denna fråga är 

inte löst i KL. Frågan har vållat problem i rättstillämpningen och olika 

uppfattningar har kommit till uttryck i doktrinen. Om konkursboet kunde 

försättas i konkurs, skulle företrädesordningen kunna fastställas med 

tillämpning av KL:s och förmånsrättslagens regler. I det angivna fallet är 

konkursboet onekligen insolvent och konkursgrund kan sägas föreligga (jfr 
I* andra stycket KL). Emellertid har enligt rättsfallet NJA 1945 s. 177 ett 

konkursbo ansetts inte kunna försättas i konkurs. 

Lagberedningen kritiserade i betänkandet (SOU 1970:75) Utsök

ningsriitt X utgången av rättsfallet men ansåg sig inte böra föreslå någon 

bestämmelse som tog avstånd frän rättspraxis. Beredningen påpekade att, 

om praxis upprätthölls, konkursförvaltningen vid avveckling av insolvent 

bo fick analogivis tillämpa förmänsrättsordningen och åtskilliga andra 

regler trots att boet inte hade försatts i konkurs. En liknande inställning 

återfinns i konkurslagskommittens hetiinkande (SOV 1974:6) Fiirenklad 

konkurs m .m. Enligt kommitten kunde det knappast komma i fråga att 

komplettera KL med ett detaljerat regelsystem för dessa speciella situa

tioner. rniremot fann kommitten det i och för sig tänkbart att införa en 
bestämmelse av innehåll att konkursbo kunde sättas i konkurs. För
farandet skulle därefter fä utveckla sig enligt KL:s vanliga regler. Kom

mitten ansåg sig emellertid sakna tillräckliga skäl att föreslå en bestäm
melse som tog avstånd från hittillsvarande praxis. Enligt kommittens 

mening borde dock något formellt hinder inte möta mot att sätta 

konkursbo i konkurs men frågan fick överlämnas åt rättstillämpningen. 

Kommitten tillade bl.a. att lönegarantisystemet visserligen förutsatte att 

arbetsgivaren försatts i konkurs men att det beträffande konkursboets 

arbetstagare torde .vara möjligt att tillämpa lönegarantilagen analogt vid 

konkursbos insolvens. 

Även om någon lagreglering angående möjligheten att få konkursbo 

försatt i konkurs inte förordades, fann kommitten det önskvärt att i lag 
reglera den· olösta frågan vilken företrädesrätt som skulle gälla mellan 
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konkurskostnader. å ena. och massafordringar. å andra sidan. i hiindelse 

av konkursbos insolvens. J enlighet härmed föreslog kommitten bestiim

melser enligt vilka konkurskostnaderna hade företräde framför massaford

ringar. 
I prop. 1975 /76: 2 IV uttalade departementschefcn att problemet i 

praktiken gällde dels vilken rätt som borde tillkomma massaborgenärerna. 

dels hur deras rätt skulle tryggas i händelse av att förvaltningen av ett 

konkursbo utövades så att boet blev insolvent. I frågan om företrädes

rätten stod valet främst mellan att låta konkurskostnaderna gälla före 

massafordringarna och att ha en motsatt ordning. En lösning där konkurs

kostnaderna sattes främst utgjorde den kanske naturligaste lösningen 

genom att de kostnader som har upp själva förfarandet fick bästa rätt. För 

denna ordning talade också att staten eller. i viss utsträckning. konkurs

sökande borgenär skulle belastas med de kostnader som inte kunde tas ut 

ur boet. Detta kostnadsansvar kunde bli förhållandevis omfattande, om 

konkurskostnaderna inte hade företräde framför massakraven. Mot 

kommittens lösning talade bl.a. att det kunde hli svårt för boet att utverka 

erforderliga krediter. Betydelsen av den föreslagna företrädesordningen 

fick emellertid inte överdrivas. Dels torde det vara mycket sällsynt att ett 

konkursho blev insolvent, dels var kreditgivning i sig alltid förenad med ett 

risktagande. Även utan en lagändring måste den som gav konkursbo kredit 

räkna med att hans fordran kunde bli nödlidande genom att konkursboet 

blev insolvent. I många fall torde också kreditgivning till konkursbo 

oavsett vilken lösning man valde i fråga om företrädesordning kunna ske 

på sådana villkor att kreditgivarens risktagande blev föga framträdande. 
Skälen för alt konkurskostnaderna gavs företräde framför massaford

ringarna vägde över skälen för en motsatt ordning. I propositionen för

ordades därför den av kommitten föreslagna regeln. 
Departementschefen fann att den angivna lösningen i och för sig skulle 

kunna byggas på med regler om att konkursbo kunde försättas i konkurs. 

Häifor talade främst att massaborgenärernas ställning förbättrades. Om 

konkursboets konkurs inte blev handlagd enligt den enklare ordningen 

fick sålunda massaborgenärerna t. ex. inflytande över val av företrädare 

för boet. Massaborgenärerna fick också möjlighet att påkalla tillämpning 

av återvinningsreglerna. De kunde vidare fä insyn i förvaltningen genom 

att en ny förvaltningsberättelse måste upprättas. Deras fordringar kunde 

vidare fastställas genom bevaknings- och anmärkningsförfarandet och 

särskild talan om fastställelse av deras fordringar eller klander mot utdel

ningsförslag kunde undvikas. Flertalet av dessa skäl minskade dock i 

betydelse om man i stället tänkte sig att konkursboets konkurs handlades 

enligt den enklare ordningen. 

Mot fördelarna av en lösning enligt vilken konkursbo kunde sättas i 

konkurs ställdes i propositionen de praktiska olägenheter en sådan lösning 

skulle kunna dra med sig. Åtskilliga åtgärder måste således vidtas på nytt 
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och nya företrädare för boet skulle sälla sig in i konkursen. Kostnaderna 

härför kunde inte sägas vara utan betydelse. En lagteknisk lösning av 

frågan var också ganska komplicerad. I praktiken torde inte heller några 

mera betydande svårigheter ha uppkommit till följd av att frågan var 

oreglerad i lag. I propositionen påpekades att frågan torde vara oreglerad 

även i de flesta andra länder. Slutsatsen blev all det inte fanns tillräckliga 

skäl all lagstiftningsvägcn ta ställning till frågan. 

I propositionen tillades bl.a. att de fall då konkursbo var insolvent och 

samtidigt hade anställda. vilkas lönefordringar inte kunde betalas av boet. 

torde vara och även i fortsättningen bli sällsynta. I sådana fall torde det 

vara möjligt att tillämpa reglerna om lönegaranti analogt. 

Kommitth1s nu förevarande förslag överensstämmer i nu berörda frågor 

med propositionsförslagct. 

Endast ett par remissinstanser har uttalat sig i ämnet. De har härvid 

framfört önskemål om att de problem som uppkommer vid konkursbos 

obestånd löses i lag. 

För min del kan jag i allt väsentligt ansluta mig till de synpunkter i dessa 

frågor som utvecklades i prop. 1975/76:210. Jag förordar alltså att konkurs

kostnaderna ges företräde framför massafordringarna. Vad gäller frågan 

om ett konkursbo kan försättas i konkurs anser inte heller jag alt till

räckliga skäl föreligger för att lagstiftningsvägen reglera denna fråga. Jag 

har vid mitt ställningstagande särskilt beaktat att frågan om löneskyddet 

för de anställda kommer att bli föremål för överväganden inom arbets

marknadsdepartementet i anslutning till den pågående översynen av det 

statliga engagemanget för nedläggningshotade företag. 

5.8 Konkursgäldenärens skyldigheter m.m. 

5.8.J Inledning 

4 kap. KL innehåller regler om konkursgäldenärs skyldigheter m.m. 
Reglerna. som tar sikte på ordinära konkurser. innebär för det första att 

gäldenären sedan konkursbeslutet meddelats är underkastad reseförbud. 

Under tiden fram till dess han avlagt bouppteckningsed får han inte utan 

samtycke av rättens ombudsman lämna bostadsorten. Senare under 

konkursen får han inte utan dennes samtycke bege sig längre bort frän 

bostadsorten än att han inom en vecka efter kallelse kan infinna sig inom 

rättens domsaga. 

Konkursgäldenären har en allmän skyldighet att lämna konkurs

domaren, rättens ombudsman, förvaltaren och granskningsman samt, vid 

borgenärssammanträde, borgenärerna upplysningar om boet. 

Gäldenär skall närvara vid bouppteckningsförrällningen och uppge boet 
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under ed. Han i\r sedan skyldig att beediga bouppteckningen. Detta skall 
nonnalt ske vid första borgenärssammantriidet. Annan än gäldenär är 

under vissa förutsiittningar skyldig att avlägga ed. Vissa närstående till och 

anställda hos gäldenären skall på yrkande avlägga bouppteckningsed om 
de kan antas ha kunskap om boet. Den som har haft hand om egendom 
som ingår i konkursboet kan också åläggas edgang efter yrkande. Upp
gifts- och edgängsskyldigheten omfattar dä endast denna egendom. 

Om gäldenären undandrar sig sina skyldigheter eller överträder det 

reseförbud som gäller för honom. kan han hämtas eller häktas. Sådana 

tvångsmedel kan också tillgripas när annan än gäldenären undandrar sig 

edgång. I det fallet kan även vitesföreläggande meddelas. Konkurs

domaren beslutar om tvångsmedel. 
4 kap. KL innehäller även regler om beneficium och underhäll samt om 

ersättning till gäldenären för inställelse. 

Skyldighet att lämna uppgift vid bouppteckningsförrättning och att 

avlägga ed föreligger vid ursprunglig fattigkonkurs i stort sett i överens
stämmelse med vad som gäller i ordinär konkurs (185 § 3 KL). Även i 

övrigt torde bestämmelserna i 4 kap. KL i viss omfattning tillämpas vid ur

sprunglig fattigkonkurs. 

Ingripande genom hiimtning och häktning mot konkursgäldenär som är 

arbetsgivare kan ske med stöd av lönegarantilagen som ett led i krono
fogdemyndighets utredning av lönegarantianspråk i samband med fattig

konkurs. 
Bestämmelserna i KL om gäldenärens skyldigheter under konkursen är 

tillämpliga vare sig gäldenären är fysisk eller juridisk person. I det senare 
fallet är samtliga ställföreträdare för den juridiska personen i princip 
underkastade bestämmelserna. 

Kommitten anser att regler som inskränker gäldenärens rörelsefrihet 
behövs även i fortsättningen med tanke på hans skyldighet att medverka 
vid konkursutredningen. Nuvarande regler är dock enligt kommittens 

mening inte tidsenliga. Dessutom är reglerna onödigt stränga mot gälde
nären i konkursens första skede medan de å andra sidan ger honom för 

stor rörelsefrihet för tiden efter bouppteckningseden. Man bör enligt kom

mitten inrikta en reform i första hand på att minska risken för att gälde

nären avviker utomlands. Kommitten förordar att gäldenären underkastas 

ett generellt förbud att utan särskilt tillstånd bege sig från riket. Förbudet 

bör gälla under hela konkursen. Enligt kommitten får man vid tillstånds

prövningen bl.a. beakta att intresset av att hindra gäldenären frän att 

avvika utomlands är starkare före än efter edsavläggelsen. I fråga om 
resor inom landet anser kommitten att det inte finns anledning till samma 
återhållsamhet. Kommitten anser dock att det bör finnas möjlighet att 

meddela gäldenären förbud att lämna den ort där han är bosatt. Enligt 

kommitten torde ett sådant förbud bli aktuellt endast i speciella situa
tioner. 
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Uppgiflen att ge gäldenären tillåtelse att resa utomlands och att förbjuda 

glildenären att lämna bostadsorten skall enligt kommittens förslag 

anförtros ät förvaltaren. Gäldenär som är missnöjd med förvaltarens beslut 

i dessa hänseenden skall kunna fä beslutet prövat av konkursdomaren. 

Enligt gällande lag finns ingen möjlighet att enha1i på grund av konkurs

tillståndet omhänderta gäldenärens pass. Enligt kommitten bör efter

levnaden av förbudet att resa utomlands säkerstmlas genom att sådan 

möjlighet införs. En forntsättning för omhändertagande av passet bör vara 

att det skäligen kan befaras att gäldenären utan förvaltarens samtycke 

lämnar landet. Det bör ankomma på förvaltaren att ta hand om passet. Är 

gäldenären missnöjd med förvaltarens åtgärd att ta hand om passet. hör 

han kunna få saken prövad av konkursdomaren. Om gäldenären vägrar att 

lämna ifrån sig sitt pass. bör förvaltaren ha rätt att använda tvång på 

samma sätt som han enligt kommittens förslag skall få använda tvång för 

att skaffa sig besittningen till egendom i konkursboet. Gäldenärens vägran 

kan enligt kommitten i vissa fall tyda på fara för att han avviker utom

lands. 
Enligt kommitten kan det i vissa fall vara av värde att förutvarande 

ställföreträdare för gäldenär som är juridisk person medverkar vid 

boutredningen under konkursen. Reglerna om reseförhud och om 

omhändertagande av pass bör därför enligt kommittens mening göras 

tillämpliga även på förntvarande ställföreträdare. Kretsen bör begränsas 

till dem som har avgått eller entledigats senare än ett år före den dag 

konkursansökningen kom in till konkursdomaren. De ställföreträdare som 

här avses är styrelseledamot. verkställande direktör och likvidator. Kom

mitten föreslår också att dessa förutvarande ställföreträdare skall ha 

smnma skyldighet att lämna upplysningar som gäldenären. 

Kommittens förslag berör även reglerna i 4 kap. KL om hämtning och 
häktning av gäldenär. Kommitten påpekar att det på senare tid från skilda 
håll framförts önskemål om möjlighet till effektivare ingripanden mot 

gäldenär som motarbetar konkursförfarandet. Enligt kommitten tillgodo

ses önskemålen i stor utsträckning genom de förslag kommitten lägger 

fram om begränsning av gäldenärens rörelsefrihet och om rätt för för
valtaren att använda tvång i vissa fall mot gäldenären. Kommitten anser 

dock att det krävs ytterligare skärpningar. särskilt i fråga om möjligheten 

att hämta gäldenären under konkursen. 

F .n. krävs för hämtning och häktning att gäldenären undandrar sig sina 

plikter. Nuvarande ordning kan enligt kommitten medföra att tvångs

ätgärden sätts in för sent och blir verkningslös. Enligt kommitten bör det 

vara möjligt att förordna om hämtning eller häktning redan på g11.1nd av 

föreliggande risk att gäldenären drar-sig undan sina plikter. I detta fall hör 

det dock krävas att särskilda skäl för tvångsåtgärden föreligger. 

Enligt kommitten bör reglerna om hämtning och häktning gälla även den 

grupp av förutvarande ställföreträdare som tidigare nämnts. 
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Kommitten föreslår vidare att en maximitid på tre månader införs i fråga 

om hiiktning under konkursen. 

Enligt kommitten bör reglerna om reseförbud. om omhändertagande av 

pass och om hämtning och häktning gälla oavsett i vilken form konkursen 

handläggs. 

Gällande KL ger inte möjlighet att redan före konkursen inskränka 

glildenärens personliga rörelsefrihet. Enligt kommitten kan det när 

handläggningen av en konkursansökan drar ut på tiden ibland befaras att 

gäldenären avviker utomlands. I syfte att säkerställa gäldenärens 

medverkan i utredningen vid konkursen bör det enligt kommittens mening 

införas möjlighet att redan när konkursansökan har gjorts förbjuda gälde

nären att lämna landet eller - i yttersta fall - häkta honom. Kommitten 

framhåller att gäldenär som har för avsikt att bege sig ut ur landet ofta kan 

misstänkas för brott och att man då i stället kan inskrida med straffproces

suella tvångsmedel. Kommitten påpekar emellertid att en brottsmisstanke 

ofta kan underbyggas först i samband med konkursutredningen. 

Förutsättning för reseförbud och häktning under konkursansöknings

tiden hör enligt kommitten vara att det är sannolikt att gäldenären under en 

konkurs kommer att undandra sig skyldighet eller överträda förbud som 

föreskrivs i KL samt att särskilda skäl föreligger. Häktning bör dock fä till

gripas endast om reseförbud befinns varn uppenbart otillräckligt för att 

hindra gäldenären från att avvika. Det skall alltså vara fråga om ett verkligt 

kvalificerat fall. Reseförbud och häktning bör beslutas av konkursdomaren 

eller, när målet hänskjutits till rätten, av denna. Beslutet bör fä meddelas 
endast på begäran av borgenär. Om reseförbud meddelas, bör konkurs

domaren eller rätten samtidigt kunna få förordna att gäldenären skall 

lämna ifrån sig sitt pass. 

Kommitten anser att RB:s allmänna regler om handräckning bör 

tillämpas beträffande de föreslagna åtgärderna. Detta innebär bl.a. att 

borgenär som har begärt reseförbud eller häktning i princip skall ställa 

säkerhet. Gäldenären bör dock inte ha möjlighet att avvärja reseförbud 

eller häktning genom att ställa säkerhet. När konkursansökningsmålet 

avgörs skall konkursdomaren eller rätten pröva om meddelat reseförbud 

fortfarande skall bestå. Beslutas konkurs, behövs dock enligt kommitten 

inget ställningstagande i saken. Konkursbeslutet medför nämligen att ett 
förbud att lämna landet automatiskt träder i funktion. Konkursdomaren 

bör härvid, om gäldenärens pass har omhändertagits, lämna detta ti\l för

valtaren. Denne skall pröva om det finns skäl att ta hand om passet under 

konkursen enligt de regler som föreslås gälla härom. Ogillas konkurs

ansökningen måste saken däremot prövas. Enligt kommitten kan det, om 

frågan huruvida gäldenären skall försättas i konkurs är särskilt tveksam, 

finnas skäl att låta meddelat reseförbud bestå i avvaktan på att beslutet om 

avslag på konkursansökningen vunnit laga kraft. När gäldenären har 

häktats, måste konkursdomaren om konkursansökningen har bifallits 
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pröva om det finns skäl till fortsatt häktning enligt reglerna om häktning 
under konkurs. Ogillas konkursansökningen däremot. bör gäldenären 
regelmässigt friges. 

Kommitten anser att det bör finnas möjlighet att under konkursansök
ningstiden ingripa på motsvarande sätt med reseförbud och häktning också 

mot den grupp av förntvarande ställföreträdare som enligt kommittens 
förslag skall vara underkastad reglerna om reseförbud m.m. under 
konkurs. 

Kommitten erinrar om att det före konkurs ej är möjligt att inskränka 

gäldenärens rätt att råda över sin egendom (20 § KL) men att lagbered
ningen i betänkandet Utsökningsrätt X (SOU 1970:75) föreslagit att gälde
närens rådighet skulle kunna inskränkas redan när konkursansökan gjorts. 
Enligt detta förslag skulle konkursdomaren eller rätten få befogenhet att. 
när konkursansökan inte genast bifalls, på begäran av borgenär förordna 
om skingringsförbud avseende gäldenärens egendom eller del därav. För 
att skingringsförbud skulle få meddelas krävdes enligt beredningens 
förslag särskilda skäl. Kommitten föreslår en regel om skingringsförbud i 
överensstämmelse med lagberedningens förslag. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran kom
mittens förslag. Åtskilliga instanser finner dock förslagen gå för långt i 
olika avseenden. Den framförda kritiken redovisas nedan i anslutning till 
de olika delfrågorna. 

Syftet med inskränkningar i gäldenärens personliga rörelsefrihet är att 
säkerställa gäldenärens medverkan konkursförfarandet. Denna 
medverkan sker på flera sätt. Gäldenären skall närvara vid bouppteck
ningen och därvid under ed uppge boet. Senare skall han avlägga boupp
teekningsed inför konkursdomaren. Dessutom är gäldenären skyldig att på 
begäran lämna upplysningar om boet till bl.a. förvaltaren. 

Gäldenärens medverkan är ofta av grnndläggande betydelse för att 
förvaltningen skall ge ett gott resultat. Att gäldenären finns till hands för 
all ge information till förvaltaren är av värde bl.a. för den utredning som 
denne skall göra i återvinnings- och brottsfrågor. Det är som jag ser saken 
ett viktigt samhällsintresse att reglerna om konkursförfarandet utfo~mas så 
att illojalt förfarande av gäldenär i möjligaste mån kan motverkas. Mot 
denna bakgrnnd torde det vara ofrånkomligt med ett regelsystem som i 

vissa fall kan medföra avsevärda inskränkningar i konkursgäldenärens 
personliga rörelsefrihet. Inskränkningarna i rörelsefriheten får å andra 

sidan aldrig vara mer långtgående än som är påkallat för att åstadkomma 
ett effektivt konkursförfarande. 

Med hänsyn härtill är det enligt min mening viktigt att man, när man 
utarbetar regler som skall säkerställa gäldenärens medverkan vid konkurs
utredningen, så långt möjligt söker undvika automatiskt inträdande 
inskränkningar av gäldenärens rörelsefrihet. Ingripanden bör sålunda i 
princip bara ske när det i det särskilda fallet kan konstateras att gäldenären 

16 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 



Prop. 1978/79: 105 242 

undandrar sig sina skyldigheter eller niir en beaktansvärd risk härför före
ligger. 

Enligt min mening utgör kommittens förslag en i huvudsak tillfreds

ställande avvägning av de effektivitets- och integritetsintressen som här 
står emot varandra. Som jag nyss har nämnt har kommitteförslaget också 
godtagits av de flesta remissinstanserna. 

l detta sammanhang bör erinras om att det till lagrådet remitterade 

förslaget till utsökningsbalk inte ger möjlighet att ingripa med reseförbud 
mot gäldenär. Frågan om reseförbud i tvistemål kommer att inom kort 

prövas i samband med arbetet på följdlagstiftning till utsökningsbalken. 

Enligt min mening står det emellertid klart att det i konkurssituationen bör 
finnas möjlighet att inskränka gäldenärens rörelsefrihet oavsett vilken 

ståndpunkt som intas till frågan huruvida reseförbud i övriga fall bör finnas 

kvar som åtgärd för att säkerställa fordringsanspråk. 

5.8.2 Gäldenärens rörelsefrihet under konkurs 

Enligt gällande KL, som på dessa punkter är oförändrad sedan år 1921, 

är gäldenären underkastad förbud att resa från bostadsorten innan han 
avlagt bouppteckningsed. Därefter får han inte utan tillstånd bege sig 

längre bort från bostadsorten än att han på en veckas varsel kan infinna sig 
inom rättens domsaga. Kornmitten, som menar att detta innebär att gälde

nären inte kan förbjudas att resa utomlands sedan han avlagt ed, föreslår 
att gäldenären skall vara förbjuden under hela konkursen att utan tillstånd 

lämna landet. Åtskilliga rernissinstanser har ansett att detta förslag går för 
långt. En vanlig inställning är att förbudet bör vara begränsat till en 

kortare tid efter konkursbeslutet. 
I likhet med kommitten anser jag att det normalt finns ett starkt intresse 

av att gäldenären under den utredning som föregår bouppteckningen inte 

lämnar landet. Det är också viktigt att han hindras att undandra sig 
edgång. Det är därför befogat att gäldenären. fram till dess bouppteck
ningsed har avlagts, är utan någon särskild prövning underkastad förbud 

att lämna landet. Förbudet behöver dock inte vara ovillkorligt utan en 

utlandsresa bör kunna företas efter särskilt tillstånd. 
När det däremot gäller tiden efter edsavläggelsen synes en ordning som 

alltid fordrar tillstånd för utlandsresa onödigt ingripande. Ett sådant 

system skulle vara betungande både för gäldenären och den som skulle 
besluta i saken. Vidare bör beaktas att reglerna om reseförbud i princip 

skall träffa alla ställföreträdare för en gäldenär som är juridisk person och 
dessutom vissa tidigare ställföreträdare. Av kornmittens förslag skulle 
alltså följa t.ex. att ett aktiebolags alla ställföreträdare skulle behöva 

inhämta tillstånd för att resa utomlands under hela den tid konkursför

farandet pågår. Som en remissinstans har anfört skulle en sådan reglering 

kunna menligt inverka på möjligheterna att i samband med en rekon-
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struktion av ett konkurshotat företag rekrytera ny verkställande direktör 

och nya styrelseledamöter. För tiden efter edsavläggelsen syries det till

räckligt att förbud att lämna landet kan meddelas i det särskilda fallet. För 

att sådant förbud skall kunna meddelas bör det krävas att det skäligen kan 

befaras att gäldenären genom att lämna landet kommer att undandra sig 

sina skyldigheter enligt KL 
Kommitten föreslår också att gäldenären skall kunna förbjudas att 

lämna bostadsorten. Denna möjlighet skall finnas under hela konkursen. 

Ett par remissinstanser har ifrågasatt nyttan av ett sådant förbud. Även 

enligt min mening kan man hysa visst tvivel om det praktiska värdet av ett 

förbud att lämna bostadsorten. Det skulle kunna hävdas att det räcker 

med att gäldenären är skyldig att för förvaltaren uppge var han vistas. Med 

hänsyn till vikten av att gäldenären finns till hands vid behov under 

konkursutredningen har jag dock funnit övervägande skäl tala för kommit

tens ståndpunkt. För ett förbud att lämna bostadsorten hör krävas att fara 

föreligger att gäldenären genom att lämna bostadsorten undandrar sig sina 

plikter enligt KL. En sådan fara torde föreligga endast i undantagsfall. I 

likhet med kommitten anser jag att man här inte behöver skilja mellan 

tiden före och tiden efter bouppteckningseden. Att intresset av att gälde

nären finns till hands på bostadsorten är störst före edgången får sålunda 

beaktas av det organ som skall meddela reseförbudet. 

Kommitten föreslår att konkursgäldenärens pass skall kunna 

omhändertas när fara föreligger att gäldenären obehörigen beger sig utom

lands. Även jag anser att det bör finnas möjlighet att hindra gäldenären 

från att använda pass i sådana situationer. En del remissinstanser förordar 

att gäldenären alltid vid konkursbeslutet skall lämna ifrån sig sitt pass. Jag 

kan hålla med om att detta skulle kunna verksamt bidra till att säkerställa 

det automatiska reseförbud som skall gälla intill edsavläggelsen. Å andra 
sidan skulle en sådan ordning med hänsyn till dispensmöjligheten vara bå

de tungrodd och onödigt ingripande, särskilt när det gäller juridiska perso

ner som har flera ställföreträdare som berörs av reseförbudet. 
Kommittens förslag innebär att gäldenären tvångsvis skall kunna fråntas 

sitt pass. Enligt min mening är en ordning som innebär att gäldenären 

åläggs att lämna från sig passet och att han vid vägran att göra detta löper 

risk att bli häktad väl så effektiv och lättare att tillämpa. Med en sådan 

ordning kan ett åläggande att lämna från sig pass ses som ett med rese

förhud förenat villkor (jfr 25 kap. 2 § RB). Jag förordar att gäldenären skall 

kunna åläggas att lämna från sig sitt pass om det skäligen kan befaras att 
han kommer att överträda för honom gällande förbud att lämna landet. 

Enligt kommittens förslag skall förvaltaren vara den som beslutar i 

frågor om reseförbud och pass. Detta har föranlett kritik vid remiss

behandlingen. Vissa remissinstanser anser att frågor om reseförbud och 

omhändertagande av pass bör avgöras av domstol eller annan myndighet. 

Att låta förvaltaren avgöra berörda frågor skulle obestridligen vara en 
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smidig ordning. Frågan om beslutande organ är emellertid besläktad med 
den tidigare i avsnitt 5.2.7 behandlade frågan om vem som bör besluta om 
tvängsingripanden mot gäldenären. De skäl som talar emot att låta för
valtaren besluta om och utöva tvång mot gäldenären under förvaltningsför
farandet gör sig gällande även beträffande de nu aktuella frågorna. Jag 
anser alltså att förvaltaren inte bör besluta i dessa frågor. Enligt min 
mening bör beslutanderätten i frågor som rör konkursgäldenärens person
liga rörelsefrihet ligga hos konkursdomaren. Denne bör inte kunna ta upp 

sådana frågor till prövning annat än efter yrkande. Framställning om rcse
förbud för gäldenären eller om åläggande för denne att lämna ifrån sig pass 
bör kunna göras av förvaltaren och tillsynsmyndigheten. Myndigheten bör 
ha rätt att överklaga konkursdomarens beslut. Föreskrifter bör ges i 

enlighet härmed. Konkursdomaren bör vara skyldig att bereda bl.a. gälde
nären tillfälle att yttra sig innan beslut meddelas, om det lämpligen kan 

ske och inte finnes vara utan betydelse. Med en sådan reglering blir det 
bl. a. möjligt att underlåta att ge gäldenären tillfälle att yttra sig. när ett 
snabbt ingripande måste ske. Det bör även finnas möjlighet att hålla för
handling i den berörda frågan. 

Det synes lämpligt att tillsynsmyndigheten har hand om pass som gälde
nären lämnar från sig. 

En remissinstans har föreslagit att förvaltaren skall underrätta gälde
nären om dennes skyldigheter under konkursen. Jag håller med om att 
gäldenären har behov av information. För min del vill jag förorda att gälde

nären i kallelsen till första borgenärssammanträdet underrättas om det 
reseförbud han är underkastad fram till edsavläggelsen. 

Med de hittills behandlade frågorna om reseförbud för gäldenären m.m. 
sammanhänger frågan om under vilka förutsättningar en gäldenär kan 
hämta" eller häktas under konkursförfarandet. F.n. får sådana tvångs
medel tillgripas om gäldenären undandrar sig sina skyldigheter att 
medverka vid bouppteckningen. att avlägga ed, att uppge var han vistas 
eller att lämna upplysningar. Detsamma gäller om han överträder det rese
förbud KL stadgar. Kommittens förslag innebär främst den ändringen att 

hämtning eller häktning skall kunna ske redan om det är sannolikt att 
gäldenären åsidosätter sina skyldigheter. Det skall dock i detta fall krävas 
att särskilda skäl för tvångsåtgärd föreligger. 

Endast några få remissinstanser har haft invändningar mot förslaget. De 
har hävdat att förslaget, särskilt vad gäller häktning, går för långt. För 
egen del finner jag förslaget beträffande hämtning ha goda skäl för sig. 

Något krav på särskilda skäl behöver man dock enligt min mening inte 
uppställa när det gäller hämtning. Beträffande förslaget i övrigt anser jag 
med hänsyn till den allvarliga frihetsinskränkning som en häktning innebär 

att gäldenären skall kunna häktas endast om faran avser att han överträder 
förbud att lämna landet. Sådan fara får anses föreligga om han vägrar att 
lämna ifrån sig sitt pass när konkursdomaren ålagt honom att göra detta. 
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Även andra omständigheter. I.ex. all gäldenären har gjort förberedelser 
för att ge sig i väg frän landet, kan, eventuellt i förening med vägran att 

lämna från sig pass, visa all här avsedd fara finns. Dessutom bör för 

häktning i detta fall krävas att betydande värden står på spel i konkursen 

och att giildenärens medverkan har avgörande betydelse för konkurs
utredningen. De begränsningar i möjligheten att i här avsett fall tillgripa 
häktning av gäldenär som jag nu har angett bör komma till uttryck i att ett 

krav på särskild anledning till häktning uppställs. 

Kommittens förslag att en maximitid för häktning införs har godtagits 

av remissinstansema och även jag ansluter mig till det. 

Som tidigare nämnts har kommitten föreslagit att förutvarande ställföre
trädare i vissa fall skall underkastas de inskränkningar i den personliga 

rörelsefriheten som gäller för konkursgäldenären och att de skall åläggas 
samma skyldighet att lämna upplysningar som åligger denne. Den som 

avgått eller entledigats minst ett är före den dag konkursansökan kom in 

till konkursdomaren omfattas dock ej. Några remissinstanser har ställt sig 

kritiska till förslaget. En remissinstans förordar att endast den som avgått 

inom tre månader före konkursansökningen skall omfattas av bestäm

melserna om gäldenärens skyldigheter. En annan remissinstans föreslår att 

tiden sträcks ut till två år. Ett par instanser avstyrker helt förslaget. 

För min del anser jag kommittens förslag i denna del vara välgrundat. 

Det torde i viss utsträckning förekomma att ställföreträdare för en 
konkurshotad juridisk person avgår kort tid före konkursen och 
därigenom så gott som helt slipper undan de skyldigheter som åvilar 

konkursgäldenär. I dessa fall torde den förutvarande ställföreträdaren ofta 
vara den som har bäst kännedom om förhållandena. Jag anser även att den 
av kommitten föreslagna tidsgränsen är väl avvägd. 

Enligt gällande KL får konkursdomaren på eget initiativ besluta om 
hämtning och häktning m.m. Några regler om vem som får göra fram
ställning om sådan åtgärd finns inte. Jag förordar att konkursdomaren skall 

kunna besluta om tvångsmedel (jfr även beträffande reseförbud m.m.) 

endast efter framställning av förvaltaren eller tillsynsmyndigheten. Vidare 
bör bl. a. gäldenären beredas tillfälle all yttra sig över framställningen. om 
det lämpligen kan ske och inte finnes vara utan betydelse. Det bör även va

ra möjligt att för frågans behandling hålla förhandling. 

De regler jag nu har förordat bör gälla såväl i ordinär som i mindre 

konkurs. 

5.8.3 Gäldenärens rörelsefrihet när konkursansökan har gjorts 

Gällande KL ger inte någon möjlighet att redan när konkursansökan har 

gjorts inskränka gäldenärens personliga rörelsefrihet. Kommitten förordar 
nu att konkursdomaren eller rätten under vissa förutsättningar skall kunna 

meddela gäldenären förbud att lämna landet och häkta denne under 
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konkursansökningstiden. Förslaget har i allmänhet godtagits vid remiss

behandlingen. 

Även jag anser att det skulle vara av värde om det fanns möjlighet för 

konkursdomaren och rätten att ålägga gälden~iren förbud att lämna landet 

redan när konkursansökan har gjorts. Det säger sig självt att en första 

forntsättning för ett förbud måste vara att det är sannolikt att konkurs

ansökningen leder till bifall. Enligt min mening måste stor sannolikhet 

föreligga för att ansökningen skall bifallas. Även i övrigt bör med tanke på 
att gäldenären inte är försatt i konkurs ganska stränga förutsättningar upp

ställas för ett reseförbud av det angivna slaget. Reseförbudet bör endast 

kunna meddelas på begäran av borgenär. 
Kommittens förslag, som bl.a. innebär att det skall föreligga en fara för 

att gäldenären under en konkurs kommer att åsidosätta sina skyldigheter 

och att särskilda skäl för förbudet föreligger, tillgodoser i stort sett de krav 
jag har ställt upp. Emellertid bör den grundläggande förutsättning för rese

förbud som jag nyss har angett, nämligen att sannolika skäl föreligger för 

bifall till konkursansökan, markeras på ett klarare sätt än som skett i 
kommittens förslag. 

I linje med vad kommitten föreslår bör för att här avsett förbud skall fä 

meddelas även krävas att särskild anledning till förbudet förekommer. 

Häri ligger att gäldenärens medverkan i den kommande konkursen skall 

framstå som särskilt viktig, t.ex. därför att betydande värden står på spel. 
Som kommitten har föreslagit bör gäldenär som är underkastad reseförbud 

kunna aläggas skyldighet att lämna ifrån sig sitt pass. Passet bör lämnas till 
kronofogdemyndighet som konkursdomaren eller rätten bestämmer. 

Kommitten föreslår att häktning skall kunna äga rum under konkurs
ansökningstiden, om rescförbud befinns vara uppenbart otillräckligt för att 
hindra gäldenären frän att avvika. Enligt ett par remissinstanser inger detta 
förslag betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. För min del hyser jag 
förståelse för dessa remissinstansers tvekan. Mot förslaget kan sålunda 

anföras att frågan om gäldenären skall försättas i konkurs eller inte ännu 

inte är prövad och att underlaget för att bedöma häktningsfrägan i 
huvudsak kommer att bestå av uppgifter frän den borgenär som har begärt 

häktning. Häremot står emellertid enligt min mening att den förordade 

regleringen i fråga om reseförbud inte skulle ha någon större verkan om det 

inte fanns en yttersta möjlighet att häkta den som kunde befaras överträda 

ett meddelat reseförbud. Risken för häktning kan förväntas medföra att en 

gäldenär som ålagts reseförbud med skyldighet att lämna frän sig sitt pass 
efterkommer denna skyldighet. Jag menar alltså att det bör vara möjligt att 

häkta en gäldenär som underlåter att lämna från sig sitt pass. I ett sådant 

fall är det oftast uppenbart att meddelat rcseförbud är utan verkan. I 
sällsynta fall bör möjlighet till häktning finnas även utan att reseförbud har 
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meddelats eller skyldighet har föreskrivits för glildenären att lämna från sig 
sitt pass. 

Vad jag nu har sagt innebär attjag finner starka skäl tala för kommittens 

förslag att gäldenären skall kunna häktas om reseförbud är uppenbart otill

räckligt. Häri ligger att häktning skall komma i fråga blott i undantagsfall 

och ha sin väsentliga betydelse som ett påtryckningsmedel mot gälde

nären. En reglering av detta slag är enligt min mening godtagbar från rätts

säkerhetssynpunkt. Jag förordar således att kommittens förslag även i 

detta hänseende genomförs. 
I överensstämmelse med kommitteförslaget bör förbud att lämna landet 

under konkursansökningstiden även kunna meddelas förutvarande ställ

företrädare för gäldenär som är juridisk person. Kretsen av förutvarande 

ställföreträdare bör bestämmas på samma sätt som när det gäller rese

förbud m.m. under konkursen. 

Fråga om reseförbud, häktning och pass bör prövas av konkursdomaren 

eller rätten på begäran av borgenär. Det bör också föreskrivas att gälde

nären skall beredas tillfälle att yttra sig. om det lämpligen kan ske. Anled

ning saknas att för konkursansökningstiden ge föreskrifter om maximitid 

för häktning och om gäldenärens inställelse inför konkursdomaren var fjor

tonde dag. Det är självklart att ett konkursansökningsmål ej får kräva mer 

än en kortare tids handläggning sedan gäldenären häktats. 

I övrigt bör de allmänna reglerna om reseförbud i RB göras tillämpliga på 

här avsedda säkerhetsåtgärder. Detta innebär bl. a. att reseförbud eller 

häktning omedelbart skall hävas. när skäl för åtgärden inte längre förelig

ger och att den som begärt åtgärden i princip skall ställa säkerhet. Någon 

möjlighet för gäldenären att avvärja reseförbudet eller häktningen genom 

att själv ställa säkerhet bör dock. som kommitten ansett, inte finnas. En 

sak för sig är att själva konkursen i vissa fall kan avvärjas genom att säker
het ställs (se 5 ~ KL). 

5.8.4 Kl'arstad m. m. när konkursansökan har gjorts 

Gällande KL medger ej att någon säkerhetsåtgärd beträffande gälde

närens egendom vidtas under den tid konkursansökan prövas. Kommitten 

föreslår att skingringsförbud skall kunna läggas på gäldenärens egendom 
även före konkursbeslutet. Beslut om skingringsförbud skall liksom beslut 

om reseförbud meddelas av konkursdomaren eller. när målet hänskjutits 

till rätten, av denna. Fråga om skingringsförbud kan endast tas upp på 

yrkande av borgenär. Skingringsförbudet kan enligt förslaget omfatta all 

gäldenärens egendom eller del därav. Beslut om skingringsförbud får 

meddelas endast om det finns särskilda skäl. Vid behov kan konkurs-
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domaren eller rätten enligt förslaget medge undantag från beviljat sking

ringsförbud. Vad som enligt 15 kap. RB gäller om skingringsförbud i 

rättegång skall i övrigt ha motsvarande tillämpning. 

Några remissinstanser anser att den föreslagna möjligheten till sking

ringsförbud kommer att ha begränsad praktisk betydelse. Det förordas att 

även kvarstad skall kunna komma i fråga. 

Kommittens förslag att skingringsförbud skall kunna läggas på gälde

närens egendom under den tid konkursansökan prövas överensstämmer 

helt med ett förslag som lagts fram av lagberedningen i betänkandet (SOU 

1970: 75) Utsökningsrätt X. 

För egen del vill jag först erinra om att gäldeniiren enligt 20 § KL genom 

konkursbeslutet förlorar rådigheten över den egendom som hör till 

konkursboet. Han kan inte heller åta sig förbindelser som får göras 

gällande i konkursen. Handläggningen av en konkursansökan kan i vissa 

fall ta avsevärd tid i anspråk. Anledningen härtill är ofta att gäldenären 

inte kan nås för delgivning. Det förekommer i viss utsträckning att gälde

nären undanskaffar eller på annat sätt undandrar borgenärerna egendom 

under tiden innan konkursansökningen prövas. Bestämmelserna om gälde

närsbroll och återvinningsreglema ger skydd för borgenärerna mot sådana 

otillbörliga förfaranden från gäldenärens sida. Detta skydd är emellertid 

inte tillräckligt. Enligt min mening bör sålunda konkursansökningen i vissa 

fall vara tillräcklig gnmd för att inskränka gäldenärens rådighet över sin 

egendom. Emellertid anser jag i likhet med några remissinstanser att det av 

kommitten föreslagna skingringsförbudet i vissa fall inte är ett tillräckligt 

verksamt medel mot en gäldenär som misstänks ämna sabotera ett 
kommande konkursförfarande. Ett skingringsförbud verkställs genom del

givning. vilket i hög grad begränsar detta tvångsmedels användbarhet i 

detta sammanhang. Jag anser därför att det dessutom bör vara möjligt att i 

vissa fall belägga gäldenärens egendom med kvarstad under den tid som 
avses här. 

I det till lagrådet nyligen remitterade förslaget till utsökningsbalk har 
upptagits hl.a. regler om verkställande av kvarstad och annan säkerhets

åtgärd. Förslaget utgår från att säkerhetsåtgärderna kvarstad och sking

ringsförbud skall föras samman till ett institut, kallat kvarstad. Jag 
beräknar att förslag till särskilda regler härom skall framläggas i samband 

med att förslag till följdändringar föranledda av utsökningsbalken läggs 

fram. Följdlagstiftningen avses liksom själva balken träda i kraft den 1 ja

nuari 1981. 

Jag anser behovet av regler som ger möjlighet att inskränka gäldenärens 

rådighet under konkursansökningsskcdet vara så framträdande att förslag 

härom bör läggas fram redan nu utan att man avvaktar förslaget om ett 

nytt kvarstadsinstitut. som inrymmer det nuvarande skingringsförbudet. 

Jag föreslår alltså att i KL nu införs regler som ger möjlighet att ingripa 

med kvarstad och skingringsförbud beträffande gäldenärens egendom när 
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konkursansökan inte genast bifalls. I överensstämmelse med vad kommit

ten har föreslagit i fråga om skingringsförbud bör beslut om kvarstad eller 

skingringsförbud fä meddelas av konkursdomaren eller rätten och förut

sätta yrkande av borgenär. En första förutsättning för att kvarstad eller 

skingringsförbud skall få meddelas hör vara att horgenären har visat 

sannolika skäl för att konkursansökan skall bifallas. Detta bör uttryckligen 

anges i lagtexten. I denna bör som ytterligare förutsättning anges att det 

skäligen kan befaras att gäldenären undandrager egendom. 

Vidare bör krävas att åtgärden i det enskilda fallet framstår som särskilt 

angelägen. Som exempel kan nämnas att gäldenären stnr i begrepp att sälja 

värdefull egendom. Kvarstad eller skingringsförbud skall således inte ingå 

som ett normalt led i förfarandet. Vad jag nu har sagt bör markeras genom 

att i lagtexten uppställs krav på att särskild anledning till åtgärden förelig

ger. 
Regleringen om kvarstad och skingringsförbud kan i övrigt fä formen av 

hänvisning till reglerna om motsvarande åtgärder i 15 kap. RB. Föreskrift 

om att gäldenären skall beredas tillfälle att yttra sig, om det lämpligen kan 

ske. bör dock tas upp i KL. 

5.8.5 Giltighetstid för siikerhetstltgiird 

En särskild fråga är om ett förordnande om reseförbud eller kvarstad el

ler skingringsförbud bör kunna bestå efter det att konkursdomaren eller 

rätten har meddelat beslut med anledning av konkursansökningen. Innebär 

beslutet att gäldenären försätts i konkurs, finns inget behov av att förord

nandet består. Konkursbeslutet går i verkställighet utan hinder av att änd

ring i beslutet söks (25 §KL). Detta medför att gäldenären mister rådighe

ten över egendom som ingår i konkursboet. Vidare får konkursbeslutet 

den verkan att gäldenären automatiskt underkastas förbud att resa utom

lands under tiden fram till dess att konkursbouppteckningen har beedigats. 

Om gäldenären har lämnat ifrån sig sitt pass. bör konkursdomaren do<.:k 

omedelbart efter konkursbeslutet vara skyldig att pröva om gäldenären 

skall återfå passet eller ej. Är gäldenären häktad när konkursbeslutet med

delas. bör konkursdomaren eller rätten i samband med detta beslut pröva 

om gäldenären fortfarande skall vara häktad. I anslutning till regleringen 

om reseförbud under konkurs m. m. bör meddelas föreskrifter om här av

sedd prövningsskyldighet. 

För det fall att konkursansökningen ogillas kan det enligt kommitten 

finnas skäl att låta ett reseförbud bestå i avvaktan på att beslutet om avslag 

på konkursansökningen vinner laga kraft, om frågan om gäldenärens för

sättande i konkurs är särskilt tveksam. En motsvarande ordning föreslås 

gälla beträffande det föreslagna skingringsförbudet. Kommittens upp

fattning har vad gäller reseförbud kritiserats av några remissinstanser. 

Dessa menar att ett reseförbud alltid skall hävas om konkursansökningen 
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ogillas. Jag delar dessa remissinstansers mening. Det vore stötande om 

gäldeniiren trots att konkursansökningen ogillats skulle kunna ens för en 
kortare tid vara underkastad förbud att resa utomlands. Detsamma gäller 

givetvis häktning. Inte heller beträffande kvarstad eller skingringsförbud 

anser jag tillrä1:kliga skäl finnas för att ätgärden skall bestå sedan konkurs

ansökan har ogillats. 

Med hänsyn till vad jag nu har sagt förordar jag att giltigheten av här av

sedda förordnanden skall begränsas att gälla under den tid konkursansök

ningen prövas av konkursdomaren e\lerj rätten. 
I 

I 

5.ll.6 Edgång m.m. 

Kommitten föreslår vissa ändringar i reglerna om edgång i konkurs. 

fråga om den bouppteckningsed som :fotid skall avläggas av gäldenären 
I 

föreslås särskilda regler för det fall gäldenären är juridisk person med flera 

ställföreträdare. Förslaget utgår från att1 alla ställföreträdare är skyldiga att 
I 

avlägga ed. Ställföreträdare vars edgång saknar betydelse för boutredning-

en skall emellertid kunna befrias från skyldigheten att avlägga ed. Det skall 
enligt förslaget ankomma pti förvaltaren att avgöra om viss ställföreträdare 

bör undgå edgångsskyldighet. 

Kommitten framhåller att frågan om gäldenärens skyldighet att avlägga 

bouppteckningsed har nära samband med gäldenärens skyldighet att 

närvara vid bouppteckningsförrättning och därvid uppge boet under eds

förpliktelse. Kommitten föreslår att frågan om vilka ställföreträdare för 

ju1idisk persern som skall medverka vid bouppteckningen löses i överens

stämmelse med kommittens förslag i fråga om edgången. 

Kommittens förslag berör också frågan om i vilken utsträckning andra 

personer än gäldenären (och gäldenärens eventuella ställföreträdare) skall 

avlägga ed. F.n. är vissa närstående och anställda skyldiga att på yrkande 

avlägga bouppteckningsed, dvs. ed av samma slag som skall avläggas av 

gäldenären. Annan är edgångsskyldig bara under förutsättning att han haft 
hand om egendom som ingår i boet. Han är på yrkande skyldig att uppge 

vad han har haft hand om och beediga denna uppgift. Det är då inte fråga 

om att beediga bouppteckningen. Kommitten påpekar att det i tillämp

ningen uppmärksammats att en styrelseledamot i ett aktiebolag genom att 

avgå strax före konkursen kan undgå den mer omfattande edgångsplikt 

som åvilar gäldenären. Den som har avgått kan endast åläggas att beediga 

uppgift om egendom som han haft hand om, däremot inte uppgift om 

exempelvis skulder i boet. 

Kommitten anser att reglerna om edgångsplikt för annan än gäldenären 

bör göras mera vidsträckta och flexibla än f.n. Sådan persern föreslås bli 

generellt skyldig att på yrkande av förvaltaren eller borgenär avlägga 

bouppteckningsed eller beediga viss uppgift i bouppteckningen, om det 
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kan antas att sådan edgång är av betydelse för boutredningen. Något krav 

på att vederbörande har haft hand om egendom bör inte i1ppställas. Bland 
dem som bör kunna åHiggas edgång enligt förslaget nämner kommitten 

fiirntvarande ställföreträdare för gäldenär som är juridisk person. anställda 

hos gäldenären och närstående till denne. 

Kommittens förslag i fråga om edgång i konkurs m.m. har godtagits av 

samtliga remissin!';tanser. Även jag ansluter mig till förslagen. Som några 

rcmissinstanser har framhållit tillgodoser de av kommitten föreslagna änd

ringarna ett praktiskt behov. Särskilt värdefullt är det enligt min mening att 

en förutvarande ställföreträdare för gäldenären. t.ex. avgången styrelse

ledamot eller verkställande direktör, kan åläggas skyldighet att beediga 

bouppteckningen eller del därav. Skäl saknas att för förutvarande ställ

företrädare införa en tidsgräns motsvarande den som skall gälla i fråga om 

resefiirbud m.m. 

I gällande KL föreskrivs ett relativt omständligt förfarande för prövning 

av fragan om edgång av annan än gäldenären (93 § tredje stycket KL). I 

och för sig synes det befogat att byta ut det nuvarande förfarandet mot ett 
enklare. särskilt som de nya bestämmelserna kan väntas få en vidare 

praktisk tillämpning än gällande regler. Jag föreslår dock inte nu några 

ändringar i förfarandet. Frågan härom får tas upp i samband med den 

allmänna genomgång av reglerna i KL som bör ske i en sista etapp av 
konkursrättens reformering (se avsnitt 5.1). 

Kommitten Higger fram vissa förslag till ändringar i reglerna om ersätt

ning vid inställelse hos konkursdomaren m.tl. Ändringarna, som bl.a. går 
ut på att även annan än gäldenären skall ha rätt till ersättning för instäl

lelse. har godtagits vid remissbehandlingen. Även jag finner ändringarna 

välmotiverade. 

5.9 Kostnader för reformen 

Enligt kommitten kommer tillsynsuppgiftema att kräva resursförstärk

ningar hos kronofogdemyndigheterna. Några beräkningar i detta 

hänseende läggs dock inte fram. Även hos RSV krävs enligt kommitten 

resursförstärkningar för att verket skall kunna fullgöra sina uppgifter som 

centralt organ för service. information och utbildning. 

Kommitten förutsätter att staten i allt väsentligt kommer att få täckning 

för tillsynskostnaderna i ordinär konkurs genom att konkursbonas medel 

tas i anspråk. Detta förntsätter dock att avgifterna för tillsynen bestäms 

med den utgångspunkten att staten skall få full kostnadstäckning. 

För egen del vill jag betona att kostnadsberäkningarna med nöd-
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vändighet måste bli osäkra. Bl.a. är det svårt att bedöma den framtida 

konkursfrekvensen. 
Staten svarar f.n. för konkurskostnader i samband med de allra flesta 

fattigkonkurser. Det rör sig här främst om kostnaderna för god man när 
staten har ansökt om konkursen och för kungörelse m.m. i de fall då dessa 
kostnader inte kan tas ut ur boet och annan borgenär än staten inte skall 
svara för dem. Härtill kommer att det i tillgt'mgslösa konkurser som 
uppstår på ansökan av gäldenär ofta är jurist vid allmän advokatbyrå som 
ställer sig till förfogande som god man. Det blir därmed ytterst det 
allmänna som bär kostnaderna för konkursen. 

I prop. 1975/76:210 uppskattades statsverkets nuvarande kostnads
ansvar för mindre konkurser till drygt 1,5 milj. kr. om året. Denna upp
skattning utgick från 1975 års kostnadslägc och från antalet år 1974 

avslutade konkurser. 
Enligt min mening är det motiverat att räkna med att statens kostnader 

för god man i de fall staten har varit sökande nu uppgår till omkring 1.5 

milj. kr. Kostnaderna för de allmänna advokatbyråernas nyssnämnda 
engagemang i fattigkonkurserna torde kunna uppskattas till 300-400.000 

kr. 
En ny ordning för kungörande i bl.a. konkursärenden gäller sedan den I 

januari 1978 (se prop. 1975/76:63, KU 1977:45, rskr 1977:336 samt SFS 
1977:654 och 675). Några säkra uppgifter om hur stora kungörelsekostna
derna i konkurs f.n. är finns inte men sannolikt uppgår kostnaderna vad 

gäller fattigkonkurser totalt till högst I milj. kr. per år. Härav torde staten 
få svara för den allra största delen. Jag beräknar därför statens kostnader i 
detta avseende till omkring I milj. kr. 

Statens nuvarande ansvar för konkurskostnader kan pä grund av det 
anförda uppskattas till närmare 3 milj. kr. per år. 

Den nu aktuella reformen torde huvudsakligen av två skäl medföra nya 
kostnader för staten. Den nya tillsynsordningen medför behov av resurs
förstärkningar hos de kronofogdemyndigheter som skall anförtros 
tillsynen och hos RSV. Vidare tar staten på sig ett ansvar för förvaltnings
kostnaderna i konkurs, när dessa inte kan tas ut ur boet eller av annan 

borgenär än staten. 
RSV har utfört beräkningar av kostnaderna för de förstärkningar i fråga 

om personal m.m. som tillsynsuppgifterna kräver hos kronofogdemyndig

heterna och RSV. Härvid har RSV kommit fram till en ökad årlig kostnad 

på grund av tillsynsverksamheten på drygt 2 milj. kr. Till detta kommer 
vissa initialkostnader i samband med att reformen sätts i kraft. 

Kostnaderna för tillsynen skall som tidigare nämnts tas ut ur boet, när 
dess tillgångar förslä.r. Av den av mig föreslagna regleringen av kostnads

ansvaret följer att vid brist i boet den borgenär som ansökt om konkursen 
i vissa fall får stå för tillsynskostnaden eller del därav. Staten kommer allt
sä inte att ensam fä stå för tillsynskostnaderna, i den mån de inte kan tas ut 
ur boet. 
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Ersättningen till staten för tillsynskostnaderna biir enligt vad jag 

tidigare har anfört ej bestämmas av konktirsdomaren utan bör grundas pä 

bestämmelser som meddelas av regeringen. Ersättningen hör bestämmas 
stl att staten fär täckning för sina kostnader för tillsynen. 

När det gäller förvaltningskostnaderna för de mindre konkurserna 

räknar jag liksom dåvarande departementschefen i prop. 1975/76:210 med 
att dessa till drygt 50 c;;,. hör bli täckta av konkursbona eller enskilda borge

närer. De sammanlagda kostnaderna för förvaltningen i dessa konkurser 
kan beräknas till ca 7 milj. kr. Till övervägande del avser summan advo

katarvoden. Man kan räkna med att statsverkets kostnadsansvar i denna 

del begränsar sig till ca 3.5 milj. kr. per är. Om man drar av de nuvarande 

kostnaderna. som enligt vad jag tidigare har angett uppgftr till ca 3 milj. kr.. 

blir kostnadsökningen för statens del högst 500.000 kr. 
Till frågan om vilka resurser som kronofogdemyndigheterna och RSV 

behöver för att fullgöra sina nya uppgifter ftterkommer jag i kommande 

hudgetproposi tion. 

Frågan är härefter vilken ekonomisk betydelse den föreslagna reformen 

kommer att fä för konkursborgenärernas del. Ser man först på de ordinära 

konkurserna innebär reformen att förvaltarnas ställning förstärks samtidigt 

som deras kvalifikationer höjs. att rättens ombudsman som tillsynsorgan 

ersätts av kronofogdemyndighet och att en del konkurser överförs till den 

enklare handläggningen. Vidare skall konkursdomaren i vissa fall kunna 
uppdra åt lämplig person att biträda med råd vid förvaltningen eller med 
förlikningsuppgifter. Det är antagligt att reformen även med beaktande av 

de kostnader som skall tas ut ur bona kommer att medföra ett visst ökat 

utrymme för utdelning både i de konkurser som i fortsättningen skall 

handläggas som ordinär konkurs och i de ordinära konkurser som förs över 

till mindre konkurs. 

När det gäller övriga konkurser som skall handläggas som mindre 

konkurs torde dessa visserligen genomsnittligt bli mer kostnadskrävande 

än nuvarande fattigkonkurser. Häremot står dock de ekonomiska vinster 

som det effektivare fotfarandet bör medföra. Detta medför att borgenärs

kretsen bör komma i bättre ställning. Hur stora belopp det här rör sig om 

är svårt att närmare ange. Som jag tidigare (avsnitt 5.7.l) angett räknar 

jag emellertid med att staten som den i allmänhet största borgenären 

kommer att tillföras betydande medel. 

5.10 Ikraftträdande 

Det är angeläget att den nya ordningen för förvaltning och tillsyn i 

konkurs träder i kraft så snart som möjligt. De nya reglerna torde dock 

kräva ett omfattande förberedelsearbete, framför allt när det gäller till

synen. Bl.a behövs insatser för information och utbildning. Med hänsyn till 

det anförda förordar jag att reformen får träda i kraft den l januari 1980. 
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5.11 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet upp-

rättats förslag till 
I. lag om ändring i konkurslagen ( 1921 :225). 

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

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

konkurs. 
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 luftfartyg 

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

Pörslaget under 5 har upprättats i samråd med chefen för arbets

marknadsdepartementet. 

Förslagen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaRa 3. 

6 Specialmotivering 

6.1 Förslaget till lag om ändring i konkurslagen (1921:225) 

Lagförslaget innefattar dels genomgripande ändringar av nuvarande 

bestämmelser om förvaltning och tillsyn (3 kap.), gäldenärens skyldigheter 

(4 kap.) och fattigkonkurs (9 kap.), dels vissa ändringar och tillägg i övriga 
delar av lagen. Jag har tidigare (avsnitt 5.1) framhållit att förslaget i 

formellt avseende är ett provisorium och att en mer genomgripande över

arbetning av lagen i systematiskt och språkligt avseende bör göras i en av

slutande etapp i reformeringen av konkurslagstiftningen. 

Jag föreslår i överensstämmelse med kommitteförslaget ny lydelse av 

rubrikerna till 3 och 4 kap. enligt följande: "Förvaltning och tillsyn" (3 

kap.) och "Gäldenärens skyldigheter m.m ... (4 kap.). Vidare föreslår jag 

att rubriken till 9 kap. får följande nya lydelse: "Handläggning av mindre 

konkurs. m.m.". 

13 § I andra stycket av paragrafen har upptagits en ny bestämmelse. som 

har berörts i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.7.2). Enligt den nya be

stämmelsen får föreläggande enligt paragrafens första stycke. dvs. föreläg

gande för gäldenären att inkomma med förklaring över borgenärs konkurs

ansökan. innehålla åläggande för gäldenären att inkomma med upplysning

ar som är av betydelse för frägan i vilken form konkursen skall handläggas 

(se 18 a § ). Skyldighet att ge upplysningar skall dock åläggas gäldenären 

endast när anledning till det finns och skall fullg~ras endast för det fall att 

gäldenären medger konkursansökningen. Ett fall då det kan vara obehöv-
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Jig! all infordra upplysningar frtrn gäldenären är när konkursansökningen 

har gjorts av kronofogdemyndighet. I detta fall torde korikursdomaren of

tast fä tillräckligt underlag för sin bedömning av frågan om handläggnings

form genom de upplysningar som lämnas av kronofogdemyndigheten. Som 

framgätt i den allmänna motiveringen skall myndigheten vara skyldig att 

lämna uppgifter i angivet hänseende i sin konkursansökan. 

Det är tydligt att de upplysningar som avses i andra stycket liksom för

klaringen skall inges till konkursdomaren. Ntlgon föreskrift om när upplys

ningarna senast skall lämnas ges inte i lagen utan tiden bestäms av kon

kursdomaren. Lämpligen bör upplysningarna ges i samband med förkla

ringen över konkursansökan. 

När gäldenären bestrider konkursansökningen eller underlater att för

klara sig skall mtilet enligt 14 * KL hänskjutas till rätten. Man torde kunna 

räkna med att uppgifter som är av intresse för konkursdomarens prövning 

av frägan om handläggningsform lämnas vid handläggningen i rätten. 

Närmare föreskrifter om åläggande enligt andra stycket får tas in i KF. 

Tredje och fjärde styckena i paragrafen är likalydande med andra och 

tredje styckena i gällande 13 *· 

14 a § Paragrafen, som ej har någon motsvarighet i gällande rätt, inne

håller bestämmelser om kvarstad och skingringsförbud när konkurs

ansökan är föremål för prövning. 
Bestämmelserna har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitten 

5.8.4 och 5.8.5). 

En i förevarande paragraf angiven gnmdförutsättning för att kvarstad 

eller skingringsförbud skall få läggas på gäldenärens egendom är att det 

finns sannolika skäl för bifall till konkursansökningen (jfr 15 kap. I § RB). 

Ytterligare krävs att det skäligen kan befaras att gäldenären undandrager 
egendom och att särskild anledning till säkerhetsåtgärd förekommer. Bi

falls konkursansökningen genast, saknas givetvis anledning att tillämpa 

paragrafen. 

Beslut om kvarstad eller skingringsförbud meddelas av konkursdomaren 

eller, när målet hänskjutits till rätten, av denna. Beslutet gäller i avvaktan 

på att konkursansökningen prövas. 
Frågan om säkerhetsåtgärd kan enligt 14 c § endast prövas på yrkande 

av borgenär. Det ankommer i princip på borgenären att visa att förutsätt
ningar för den begärda åtgärden finns. Vid prövningen av om särskild an

ledning förekommer får bl.a. beaktas vilket behov gäldenären har av egen

domen. Som angetts i den allmänna motiveringen skall här avsedda åtgär

der inte utgöra ett normalt led i konkursansökningsförfarandet. 

K varslad eller skingringsförbud kan avse all gäldenärens egendom. 

Ingenting hindrar dock att åtgärden begränsas till viss egendom eller till 

egendom av visst angivet värde. Däremot bör inte föreskrivas att åtgärden 

skall avse viss kvotdel av gäldenärens egendom, eftersom detta kan vålla 
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svårigheter vid verkställigheten. När det gäller lös egendom är det i 
allmänhet inte heller lämpligt att i beslutet ange vilken egendom som skall 
omfattas. En sådan föreskrift kan komma i konflikt med den beneficie
prövning som skall göras vid verkställigheten. Det kan också visa sig att 
ett beslut av det innehållet inte kan verkställas t.ex. därför att egendomen. 
har överlåtits. Undantagsvis kan det emellertid finnas skäl att ange den 
egendom som skall omfattas, t.ex. när det gäller fartyg, luftfartyg eller 
annan särskilt värdefull egendom. 

I det fall att gäldenärens bo är mycket omfattande kan det finnas 
anledning all förordna om kvarstad på viss värdefull egendom och om 
skingringsförbud på resten. Vidare bör framhållas att möjligheten att 

begränsa kvarstad eller skingringsförbud till att avse viss egendom eller 
egendom av visst värde inte är avsedd att utnyttjas för att inskränka säker

hetsätgärden till det värde som motsvarar gäldenärens skuld till den 
borgenär som har begärt åtgärden. I princip bör även andra förekommande 
skulder täckas. Hur omfattande säkerhetsåtgärden skall vara beror i första 
hand på vad som yrkas av vederbörande borgenär. Det ankommer på 
borgenären att lämna uppgift om vilka fordringar som förutom borge
nlirens egen fordran finns mot gäldenären. Det ligger dock i sakens natur 
att endast ungefärliga uppgifter kan krävas på denna punkt. 

Särskilda lagbestämmelser om att viss egendom inte får ställas under 
kvarstad eller skingringsförbud måste iakttas (se bl.a. 2 kap. 14 § lagen 
(1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo och lagen 
( 1939:6) om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg). 

Vad som i 15 kap. RB gäller om kvarstad eUer skingringsförbud skall 
tillämpas, om inte annat följer av KL. Detta innebär bl.a. att kvarstad blott 
kan läggas på lös egendom medan skingringsförbud kan avse vad slags 

egendom som helst. Av hänvisningen följer också att skingringsförbud kan 
meddelas även om kvarstad har begärts. Förutsättning härför är att sking
ringsförbud kan anses tillräckligt. Detta får anses vara fallet bl.a. då det 
kan antas att gäldenären kommer att rätta sig efter ett skingringsförbud 
eller då gäldenären har ett starkt behov av att använda sin egendom under 

konkursansökningstiden. 
Om lös egendom som ställs under skingringsförbud finns hos tredje man, 

följer av 15 kap. I §tredje stycket RB att denne kan förbjudas utge egen

domen. 
Hänvisningen till 15 kap. RB har betydelse även i andra avseenden än 

dem som hittills har berörts. Kvarstad eller skingringsförbud får ej beviljas 

utan att borgenären ställt pant eller borgen för skada som kan tillskyndas 
gäldenären. Staten är dock fritagen från skyldigheten att ställa säkerhet. 
Borgenär som är ur stånd att ställa säkerhet kan befrias från detta om 
synnerliga skäl för konkursansökningen - vare sig den har gjorts av 
honom eller av annan borgenär - föreligger. Är borgenär ej konkurs

sökande, krävs dessutom synnerliga skäl för borgenärens eget fordrings-
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anspråk. Beträffande pant eller borgen gäller vad som är.föreskrivet i 48 § 

utsökningslagen (1877:31 s. I). U L. I 15 kap. 6 § RB finns best~mmelser om 

att säkerhetsåtgärd omedelbart skall hävas när det på grund av att talan 

återkallas eller förfaller eller pant eller borgen ställs eller på grund av an

nan omständighet inte längre finns skäl för åtgärden. Även dessa regler 

skall tillämpas i detta sammanhang. Pant eller borgen måste härvid omfatta 
värdet av såväl ifrågavarande borgenärs fordran som övriga kända ford
ringar. 

I 15 kap. 6 § RB anges att det vid målets avgörande skall prövas om 

åtgärden fortfarande skall bestå. Av förevarande paragraf följer dock att 

någon sådan prövning inte behöver ske beträffande kvarstad eller sking

ringsförbud. när konkursdomaren eller rätten avgör konkursansöknings

målet. Åtgärden beviljas ju bara för tiden fram till dess konkursansök

ningen prövas. Inte heller bestämmelsen i 15 kap. 6 § RB om att kvarstad 

eller skingringsförbud skall kunna meddelas vid målets avgörande har 
någon aktualitet här. 

Vissa bestämmelser om handläggning av fråga om kvarstad eller sking

ringsförbud meddelas i 14 c §. Där anges bl.a. att gäldenären skall beredas 

tillfälle att yttra sig, om det lämpligen kan ske, och att förhandling får 
hållas. 

Konkursdomarens eller rättens beslut i fråga om kvarstad eller sking
ringsförbud kan överklagas till hovrätten genom besvär (210 § KL och 49 

kap. 4 § RBJ. Beslut om kvarstad eller skingringsförbud går i omedelbar 

verkställighet (17 kap. 14 ~ RB). 

Den som bryter mot skingringsförbud eller mot det förfogandeförbud 
som följer av kvarstad ådrar sig straffansvar enligt 17 kap. 13 § BrB och kan 

ådra sig skadeståndsskyldighet. 

Om det behövs. kan konkursdomaren eller rätten medge undantag från 
beviljad säkerhetsåtgärd. Undantag kan föranledas t.ex. av att gäldenären 
har en rörelse som skall drivas vidare. 

Verkställigheten av beslut om kvarstad eller skingringsförbud 
ankommer på kronofogdemyndigheten. Hänvisningen till 15 kap. RB 

medför bl.a. att bestämmelsen i 7 § tredje stycket i detta kapitel blir 
tillämplig. Denna bestämmelse hänvisar beträffande verkställigheten till 
utsökningslagen. Härav följer att kronofogdemyndighet verkställer beslut 
om sakerhetsåtgärd efter framställning av sökanden. Vid verkställighet av 
beslut om kvarstad skall med egendomen förfaras på i princip samma sätt 

som när egendom utmäts. Verkställigheten bör dock kunna anpassas till 

att kvarstaden kan avse ett helt bo eller ett kollektiv av olika objekt. Det 

bör t.ex. då inte nödvändigtvis krävas att varje föremål tas om hand eller 
utmärks. Skingringsförbud verkställs genom delgivning. Av hänvisningen 

till utsökningslagen föijer också att kvarstad inte får läggas på egendom 

som inte får utmätas (183 § 2 mom.jämfört med 65-67 §§ UL). Detsamma 

bör tillämpas i fråga om skingringsförbud. Med hänsyn till att kvarstaden 
17 Riksdu>1en 1978/79. 1 sam/. Nr /05 
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eller skingringsförbudct endast gäller för tiden fram till dess konkursansö
kan prövas torde det utan särskild bestämmelse vara givet att åtgärden 
skall hävas så snart konkursansökningen har prövats. Det bör ankomma 
på konkursdomaren eller rätten att omedelbart underrätta kronofogde
myndigheten om beslutet. Likaledes torde det vara klart att konkursförval
taren, när gäldenären har försatts i konkurs. är berättigad att ta hand om 
kvarstadsbe\agd egendom. Ogillas konkursansökningen, skall gäldenären 
genast återta egendomen. 

Om borgenär som skall ställa säkerhet för att fä till stånd kvarstad eller 
skingringsförbud har heviljats allmän rättshjälp, utfärdar rättshjälpsnämn
den ert'orderlig ansvarsförbindelse på statens vägnar med stöd av JO § 

rättshjälpslagen < 1972:429) enligt den lydelse som föreslås nedan i avsnitt 
6.8. 

Avslutningsvis vill jag anmärka att jag avser att lägga fram förslag om 
följdlagstiftning till utsökningsbalken, enligt vilket kvarstad och sking

ringsförbud skall föras samman till ett institut, benämnt kvarstad. Detta 

kommer att föranleda ändringar i förevarande paragraf. 

14 b § Inte heller denna paragraf har någon motsvarighet i gällande rätt. 
Den handlar om förbud för gäldenären att resa utomlands i vissa fall under 

tid konkursansökan prövas och om häktning av gäldenären under samma 
tid. Huvudbestämmelserna om dessa säkerhetsätgärder har tagits upp i 
första stycket av paragrafen. Regleringen har behandlats i den allmänna 
motiveringen (avsnitten 5.8.3 och 5.8.5). 

Som första förutsättning för reseförbud enligt paragrafen anges att 
sannolika skäl för bifall till konkursansökningen finns. Som sagts i de 
allmänna motiven fordras det med hänsyn till den inskränkning i den 
personliga rörelsefriheten det här rör sig om att sannolikheten för bifall till 
konkursansökningen är stor. Vidare uppställs som förutsättning för rese

förbud att särskild anledning till förbudet föreligger. Vad som ligger häri 
har också utvecklats i de allmänna motiven. Liksom beträffande kvarstad 

eller skingringsförbud enligt 14 a § är det underförstått att konkursansök
ningen inte genast bifalls. En yttterligare förutsättning för reseförbud är att 
det skäligen kan befaras att gäldenären genom att bege sig från riket un

dandrar sig skyldighet eller överträder förbud som enligt KL gäller i kon

kurs. 
Reseförhud beslutas av konkursdomaren eller rätten. I samband med 

sådant beslut kan konkursdomaren eller rätten föreskriva att gäldenären 
skall lämna från sig sitt pass till den kronofogdemyndighet som konkurs
domaren eller rätten bestämmer. Man bör härvid i regel välja den krono
fogdemyndighet som kommer att vara tillsynsmyndighet vid en eventuell 

konkurs (jfr 88 § ). Av paragrafen framgår att konkursdomaren eller rätten, 
om det inte redan skett i samband med reseförbudet, senare vid behov får 
ålägga gäldenären skyldighet att lämna från sig pass. 
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Om ett förhud all Hiinna landet är uppenbart otillräckligt, får konkurs

domaren eller rätten besluta att gäldenären skall häktas. Möjligheten till 

häktning är avsedd för verkligt kvalificerade fall. Det föreligger inte nagot 

hinder mot all gäldenär häktas utan föregående reseförbud. I första hand 

torde det dock bli aktuellt med häktning i de fall gäldenären har alagts rese

förhud med skyldighet att lämna från sig passet men underlåter att göra 

delta. I dessa fall måste krävas klarhet om att gäldenären har fäll känne

dom om sin skyldighet och att han fått rimlig tid på sig att lämna från sig 

passet. Beslut om skyldighet för gäldenären att lämna frän sig pass bör in

nehålla en erinran om att gäldenären kan komma att häktas om han ej rät

tar sig efter beslutet. 
Av 14 c §framgår att konkursdomaren eller rätten fär meddela reseför

bud. besluta om häktning och föreskriva skyldighet för gäldenären att 

lämna från sig passet endast på begäran av borgenär. Inget hindrar att de 

olika åtgärderna beslutas på begäran av skilda borgenärer. Borgenären 

skall styrka att förutsättningar för den begärda åtgärden föreligger. 

När gäldenären är juridisk person. kan åtgärd som avses i första stycket 

vidtas mot den som enligt allmänna regler är ställföreträdare för gälde

nären. Med stöd av en särskild bestämmelse i andra stycket av före

varande paragraf kan även vissa förutvarande ställföreträdare. nämligen 

styrelseledamot. verkställande direktör eller likvidator som har avgått 

eller entledigats senare än ett år före dagen dä konkursansökan kom in till 

konkursdomaren, förbjudas att lämna landet eller häktas. Regleringen 

knyter an till 96 !i enligt vilken bl.a. föreskrifterna om reseförbud och häkt

ning under konkurs skall tillämpas på samma krets av förntvarande ställfö
reträdare. 

I fråga om säkerhetsåtgärd enligt denna paragraf har enligt tredje stycket 

första meningen 15 kap. RB motsvarande tillämpning, om ej annat följer av 

KL. På grund av denna hänvisning gäller att gäldenären inte fär förbjudas 

att lämna landet eller häktas utan att den borgenär som hegärt åtgärden 

ställt pant eller borgen för skada som kan tillfogas gäldenären. Borgenär 

kan dock i vissa fall befrias från skyldigheten att lämna säkerhet. Vidare 
följer av hänvisningen bl.a. att en säkerhetsåtgärd omedelbart skall 

upphävas. om skäl för åtgärden inte längre föreligger eller om konkurs
ansökningen återkallas eller förfaller. 

Reseförbud kan föreskrivas för tiden fram till dess konkursansökningen 

prövas. Reseförbudet gäller alltså inte för tid härefter och reseförbud kan 

ej meddelas i samband med målets avgörande. Något beslut om hävande 

av reseförbudet är inte behövligt. Bifalls konkursansökningen. inträder det 

automatiska reseförbudet enligt 88 §. Om gäldenären har fått ge från sig sitt 

pass. skall konkursdomaren enligt 88 a § omedelbart pröva om gäldenären 

äger att återfå passet. Ogillas konkursansökningen, är det självklart att 
passet genast skall återlämnas till gäldenären. 

Givetvis får inte konkursdomaren eller rätten häkta gäldenären enligt fö-
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revarande paragraf efter det att konkursansökan har prövats. Den som är 

häktad skall alltid omedelbart friges. om konkursansökan ogillats. Bifalls 

däremot ansökningen. har konkursdomaren eller rätten enligt 95 a § att 

med tillämpning av reglerna om häktning i konkurs i samband med kon

kursbeslutet pröva om häktningen skall bestå. 

I tredje stycket andra och tredje meningarna föreskrivs - i motsats till 

vad som gäller i fräga om reseförbud enligt 15 kap. RB (2 och 6 §§) - att sä

kerhetsätgärd. dvs. reseförbud och häktning, inte hindras av att pant eller 

borgen ställs och att beviljad säkerhetsåtgärd inte heller kan hävas på 

grund av pant eller borgen. 

I tredje stycket fjärde meningen anges att häktningskostnad skall betalas 

av allmänna medel (jfr 94 §tredje stycket). Regler om hörande av gäldenä

ren och om förhandling vid prövning av fråga enligt denna paragraf finns i 
14 c §. 

Beslut i fräga om reseförbud eller häktning kan överklagas till hovrätten 

genom besvär (210 §KL och 49 kap. 4 § RB). Även beslut i fråga om skyl

dighet för gäldenären att lämna ifrån sig pass kan överklagas. Beslut om re
seförbud etc. går i omedelbar verkställighet (17 kap. 14 § RBJ. 

Beträffande säkerhet när borgenär som begärt reseförbud m.m. har 

beviljats allmän rättshjälp hänvisas till avsnitt 6.8. 

14 c § Denna paragraf är ny och innehåller vissa bestämmelser om hand

läggningen av frågor som avses i 14 a och 14 b §§. dvs. frågor om 

kvarstad. skingringsförbud, reseförbud, pass och häktning. Enligt para
grafens första stycke tas sådana frågor upp på begäran av borgenär. 

Befogenheten att utverka sädan åtgärd är inte begränsad till borgenär som 

har gjort konkursansökan. Sålunda får borgenär begära säkerhetsåtgärd i 

anledning av annan borgenärs eller gäldenärens egen konkursansökan. I 

fråga om borgenärs behörighet alt begära säkerhetsåtgärd bör 11 § KL 

tillämpas analogiskt. Något krav på att borgenärens fordran är förfallen till 

betalning uppställs inte. 

I första stycket föreskrivs vidare att gäldenären skall beredas tillfälle att 

yttra sig i angivna frågor, om det lämpligen kan ske. Det ligger i sakens 

natur att här avsedda åtgärder oftast måste meddelas med mycket stor 

snabbhet och utan att gäldenären hörs. 

Första stycket innehåller också en föreskrift som ger konkursdomaren 

eller rätten befogenhet att hålla förhandling for prövning av här avsedda 

frågor. Regler om kallelse m.m. får tas upp i KF. Uteblir gäldenären från 

sådan förhandling. torde konkursdomaren eller rätten på nytt få ta upp frå

gan om gäldenärens hörande är erforderligt. Det fä.r vidare överlämnas ät 

konkursdomaren eller rätten att fritt avgöra vilken betydelse borgenärs 

utevaro från förhandling skall ha vid prövning av hans begäran. 

Enligt andra stycket skall beslut om reseförbud eller skyldighet för 

gäldenären att lämna från sig pass delges denne. Delgivningen sker genom 
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konkursdomarens eller rättens försorg, om inte borgenären begär att själv 

få omhesörja delgivningen och detta kan ske utan olägenhet, se 2 § del

givningslagen (1970:428). Det ankommer vidare pä konkursdomaren eller 

rätten att se till att häktningsbcslut verkställs. Så snart så skett skall anmä

lan göras hos den som meddelat beslutet Ufr 24 kap. 17 * RBJ. 

18 a § Paragrafen innehåller bestämmelser om vad konkursdomaren 

skall iaktta, när beslut om konkurs meddelas. 

Enligt första stycket skall konkursdomaren genast bestämma huruvida 

konkursen skall handläggas i ordinär ordning eller som mindre konkurs. 

Detta avgörande skall träffas av konkursdomaren oavsett om konkursbe

slutet har meddelats av honom eller av rätten eller av högre instans. 

Frågan om handläggningsform skall alltid avgöras genom ett formligt 

beslut. Beslutet behöver dock inte sättas upp särskilt utan det bör i regel 

räcka med anteckning i akten eller pä dagboksbladet. Om beslutet innebär 

att konkursen skall handläggas som mindre konkurs, bör det anges huruvi

da beslutet grundas på punkt I eller 2 i 185 * första stycket. Härutöver 

kommer beslutet till uttryck genom den kungörelse som skall utfärdas. 

Konkursdomarens beslut om handläggningsform kan överklagas (210 *). 
Även tillsynsmyndigheten har fullföljdsrätt (210 a * ). Detta gäller även när 

konkursdomaren stannar för att låta konkursen handläggas som ordinär 

konkurs. Det är viktigt att den högre rättens prövning sker snabbt. Om 

högre rätt beslutar om ändring av handläggningsformen. bör det ankomma 

på den rätten att ta ställning till om de av konkursdomaren tidigare 

vidtagna åtgärderna skall upphävas. 

Det torde ligga i sakens natur att beslut om handläggningsformen skall 

tillämpas tills vidare utan hinder av att besvär anförs. 

En remissinstans har förordat att det införs en bestämmelse om att 
konkursdomaren skall samråda med tillsynsmyndigheten i frågan om hur 

konkursen skall handläggas. Som jag tidigare har nämnt (avsnitt 5.7.2) 

skall kronofogdemyndighet i konkursansökan av myndigheten lämna upp

lysningar som kan vara av betydelse för frågan om handläggningsform. 

Kronofogdemyndighet skall även när den själv inte gjort ansökan ge 

konkursdomaren sådana upplysningar. Det torde fä ankomma på rege

ringen att utfärda föreskrifter i detta hänseende. Mot bakgrunden av det 

sagda synes någon lagbestämmelse av det slag remissinstansen förordar 

inte behövas. 

Första stycket innehåller också en föreskrift om att konkursdomaren 

skall bestämma den eller de ortstidningar i vilka kungörelser om 
konkursen skall införas. 

Andra stycket handlar om kungörande av konkursbeslutet och de beslut 

konkursdomaren har fattat enligt första stycket, dvs. om hur konkursen 

skall handläggas och i vilken eller vilka ortstidningar senare kungörelser 

om konkursen skall tas in. Kungörelsen skall förutom i Post- och Inrikes 
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Tidningar införas i ortstidning. Detta överensstämmer med gällande rätt 

lifr 19 § KL). Den närmare innebörden av begreppet ortstidning framgår av 

lagen ( 1977:654) om kungörande i mäl och ärende hos myndighet m.m. Av 

3 § i denna lag följer att kungörelsen skall införas i alla lokala dags

tidningar som har en spridning av nägon hetydenhet bland dem inom orten 

till vilka kungörelsen riktar sig. Man brukar tala om att kungörandet i detta 

fall sker efter en hred ortstidningsprincip. I 3 § nlimnda lag anges dessutom 

vissa k1iterier för bedömningen av om en lokal ortstidning har sådan 

spridning som nyss har nämnts. 

Konkursbeslutet skall alltså kungöras enligt den breda principen. De 

kungörelser i övrigt som kan komma i fråga under konkursförfarandets 

gi'mg skall inte behandlas enligt denna princip utan skall införas endast i 

den eller de ortstidningar konkursdomaren bestämt enligt första stycket i 

förevarande paragraf. När konkursen handläggs som mindre konkurs sker 

i regel inte något ytterligare kungörande utöver kungörelsen om konkurs

beslutet m.m. Upprättas utdelningsförslag, skall dock detta kungöras. 

I fråga om konkursdomarens skyldighet att underrätta andra myndig

heter om konkursen finns redan bestämmelser i KF. Vissa justeringar i 

dessa regler torde vara behövliga. 

19 § Paragrafen anger vad konkursdomaren skall göra. när han har 

bestämt att konkursen skall handläggas i ordinär ordning. 

Bestämmelserna i första stycket om utsättande av första borgenärssam

manträdet och om bestämmande av bevakningstid överensstämmer med 

nuvarande regler. 
Enligt andra stycket skall vad konkursdomaren har bestämt enligt första 

stycket tas in i kungörelse som avses i 18 a §andra stycket. Besked om tid

punkten för första borgenärssammanträdet och om bevakningstiden skall 

således kungöras gemensamt med konkursbeslutet. 
Gäldenliren skall enligt nuvarande tredje stycket kallas till första borge

närssammanträdet och därvid erinras om sin skyldighet att avlägga boupp

teckningsed. Enligt förslaget skall gäldenären även erinras om det förbud 

att lämna landet som gäller för honom från och med konkursbeslutet. 

Om konkursdomaren beslutar att en mindre konkurs skall övergå till 

ordinär konkurs. skall enligt 185 h § andra stycket 19 ~ första och tredje 

styckena ha motsvarande tillämpning. 

27 § I paragrafen anges vilken egendom som skall räknas till konkurs

boet. Bl.a. sägs att gäldenären fär behålla avlöning och annan arbets

inkomst som står inne vid konkursbeslutet samt arbetsinkomst som 

förvärvas efter konkursens början. allt i den mån inkomsten inte efter 

skatteavdrag uppenbart överstiger vad som går åt till hans och hans familjs 

försörjning samt till fullgörande av annan underhällsskyldighet. Samma 

gäller t.ex. royalty frän litterärt eller konstnärligt verk och - i princip -
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pension och livränta. Gäldenären skall underrätta förvaltaren om inkomst 

som här nämnts. Vill förvaltaren göra anspråk på inkömsten. skall han 

underrätta arbetsgivare eller annan som skall utge förmånen. 

Tvist huruvida någon del av gäldenärens inkomst skall tillkomma 

konkursboet prövas f.n. av rätten. Enligt departementsförslaget skall 

sådan tvist prövas av tillsynsmyndigheten i den aktuella konkursen. På 

denna punkt avviker förslaget från kommittens förslag, enligt vilket 

tillsynsmyndigheten oberoende av om tvist föreligger eller ej alltid skulle 

pröva konkursboets anspråk pä gäldenärens inkomst. Departements

förslaget har motiverats i avsnitt 5.3.5. 

Bestämmelser om tillsynsmyndighetens prövning av här avsedd tvist 

återfinns i fjärde stycket av paragrafen. Behöriga att göra ansökan om att 

tvist skall prövas är liksom enligt gällande 27 §fjärde stycket förvaltaren, 

borgenär, gäldenären och underhållsberättigad. Tillsynsmyndighetens 

handläggning är skriftlig. Myndigheten skall därvid inhämta yttranden i 

den omfattning som behövs för prövningen. I övrigt skall samma ordning 

gälla som när rätten enligt gällande KL prövar tvist. 

Enligt kommitteförslaget skall föreskrifter meddelas till ledning för 

tillsynsmyndighetens beräkning av det konkursfria beloppet enligt 27 §. 

Kommitten utgick ifrån att befogenheten att meddela sådana föreskrif
ter skulle ligga på RSV, som f.n. meddelar föreskrifter till ledning för 

bedömningen av liknande frågor vid bl.a. löneutmätning. Avsikten med 

kommittens förslag var att skapa förutsättningar för en enhetlig bedömning 

av frägor om existensminimum inom hela det exekutiva området. Enligt 

departementsförslaget skall tillsynsmyndigheten pröva tvist i fråga som 

avses i 27 §. Det synes inte vara lämpligt att myndigheten vid sin prövning 

skall vara bunden av nägra föreskrifter av det slag som gäller bl.a. vid 

löneutmätning. Detta hindrar naturligtvis inte att tillsynsmyndigheten vid 
sin prövning bör hämta ledning frän de normer rörande utmätningsfritt 

belopp som gäller vid löneutmätning. 

Femte stycket i 27 § saknar motsvarighet i gällande lag. Här ges regler 
om fullföljd mot tillsynsmyndighetens beslut. Att beslutet kan överklagas 

innebär ett undantag från principen att fullföljd mot tillsynsmyndighetens 

beslut inte är tillåten (209 § ). Det föreskrivs att den vars rätt berörs av 

tillsynsmyndighetens beslut får överklaga detta. Fullföljdsrätt tillkommer 

sålunda förvaltaren, gäldenären, underhållsberättigad och borgenär. I 

fråga om besvärstalan hänvisas till reglerna i UL om klagan över 

utmätning av avlöning. Innebörden härav är att fullföljd skall ske hos 

överexekutor och att klagan inte är inskränkt till viss tid (jfr 201 § 3 mom. 

UL). Enligt UL har gäldenären och borgenär besvärsrätt. Som nyss 

framgätt är kretsen av taleberättigade dock här en annan. 
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Bestämmelserna i 27 § fjärde och femte styckena har enligt 98 § mot

svarande tillämpning vid prövning av tvist om vad gäldenären äger få ut 

som beneficium av konkursboet. 
Reglerna i 27 § gäller även när konkursen handläggs som mindre 

konkurs. Detta följer indirekt av 185 § andra stycket. 

40 b § Paragrafen innehåller de processuella reglerna om återvinning. 
Av 185 § andra stycket framgår att samma materiella bestämmelser skall 

gälla oavsett i vilken fonn konkursen handläggs. Det nuvarande kravet i 40 

b § på att borgenär skall ha bevakat sin fordran för att ha rätt att föra åter

vinningstalan kan dock inte upprätthållas såvitt avser de konkurser som 

handläggs som mindre konkurs. Det synes vara en lämplig lösning att i 40 

b § slopa kravet att fordran skall ha bevakats. Den formella utvidgningen 

av kretsen av taleberättigade borgenärer som sker härigenom torde vara 

utan praktisk betydelse. I departementsförslaget har därför orden "som 
bevakat fordran i konkursen" fått utgå ur paragrafens första stycke. 

41 § I första stycket anges att konkursboet skall förvaltas av en eller fle

ra förvaltare. Bestämmelsen skiljer sig endast i redaktionellt hänseende 
från gällande 41 §. Liksom enligt gällande lag bestäms antalet förvaltare av 

konkursdomaren. Första stycket anger också under vilka förutsättningar 
mer än en förvaltare får utses. På denna punkt skiljer sig förslaget från gäl

lande lag. Som framgått av den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.3) ger 

förslaget något ökade möjligheter att utse flera förvaltare. 

Alternativ till att utse flera förvaltare i en konkurs kan vara att sak
kunnigt biträde anlitas enligt 52 § eller att konkursdomaren med stöd av 50 

a § uppdrar åt lämplig person att biträda konkursförvaltaren med råd i 
förvaltningsfrågor. Dessa alternativ ställer sig i regel billigare för boet och 

torde dänör oftast vara att föredra. 
En konkursförvaltare kan vid behov pä eget ansvar befullmäktiga annan 

person att utföra vissa åligganden, t.ex. sluta avtal eller föra talan i rätte

gång på boets vägnar. Förvaltaren bör dock alltid själv ta ställning till mer 

betydelsefulla frågor. 
Andra stycket innehåller den nyheten att tillsynsmyndigheten skall få 

tillfälle att yttra sig rörande antalet slutliga förvaltare. Enligt 210 a § har 
myndigheten rätt att överklaga konkursdomarens beslut i fråga om antalet 

förvaltare. 

Liksom enligt gällande lag skall borgenärerna ges tillfälle att yttra sig om 
antalet slutliga förvaltare. Vid remissbehandlingen har LO uttalat önske

mål om att även berörda arbetstagarorganisationer skall få tillfälle att yttra 

sig i denna fråga. Önskemålet ligger i linje med vad LO uttalat beträffande 

utseende av förvaltare (46 § ). I den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.2) 

har jag redogjort för de skäl som enligt min mening talar för att arbetstagar

organisation som sådan ej bör ges tillfälle att yttra sig i förvaltarfrågan. Av 



Prop. 1978/79: 105 265 

motsvarande skäl bör arbetstagarorganisation inte heller ges tillfälle att 

yttra sig om antalet förvaltare. 

42 § Enligt första stycket av denna paragraf, som kan sägas ersätta 44 § 

KL. skall förvaltningen stå under tillsyn av tillsynsmyndighet. I andra 

stycket sägs att regeringen utser vissa kronofogdemyndigheter att vara till
synsmyndigheter. 

Som angetts i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.3.3) skall endast ett 

mindre antal kronofogdemyndigheter, i princip en i varje län, vara tillsyns

myndighet i konkurs. Kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet 

skall dock enligt tredje stycket av paragrafen kunna delegera uppgifter i 

samband med tillsynen till annan kronofogdemyndighet. Frågan om hur 

detta närmare skall gå till torde fä regleras i bestämmelser som regeringen 
utfärdar. 

Enligt kommitteförslaget kan konkursdomaren i samband med över

flyttning av den hos honom anhängiga konkursen till annan konkurs

domare även bestämma att tillsynen över förvaltningen skall handhas av 

kronofogdemyndigheten på den nya handläggningsorten. Med hänsyn till 

att frågan om övertlyttning av tillsynen lämpligen bör regleras i bestäm

melser som regeringen utfärdar innehåller departementsförslaget ingen 

motsvarighet till den av kommitten föreslagna bestämmelsen. 

Fjärde stycket innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela 

bestämmelser om den ersättning som skall utgå till staten för kostnader 

hos tillsynsmyndigheten. Som framgått i den allmänna motiveringen (av

snitten 5.3.3 och 5.9) skall ersättningen inte bestämmas av konkursdoma

ren eller rätten. Däremot krävs ett beslut om debitering av ersättning. Hur 

debiteringen skall gå till får regleras i administrativa föreskrifter. Beslutet 

om debitering bör kunna överklagas. Även i den delen får administrativa 
bestämmelser utfärdas. 

Tillsynskostnader utgör konkurskostnader. De skall alltså i första hand 
utgå ur konkursboet (se 188 §). 

Anmälan om tillsynskostnaderna bör ske hos konkursdomaren och, när 
utdelning kommer i fråga, även hos förvaltaren. En bestämmelse härom 
får tas upp i KF. 

43 § Paragrafen, som ersätter 46 § KL, innehåller bestämmelser om 

granskningsman. Nuvarande bestämmelser i 46 §syftar till att ge en borge
närsminoritet som blivit besegrad i förvaltarvalet möjlighet att i stället bli 

företrädd av granskningsmän. Genom att konkursdomaren övertar borge

närernas uppgift att utse slutlig förvaltare (46 §)bortfaller denna grund för 

granskningsmannainstitutet. Som framgått tidigare (avsnitt 5.3.4) anser jag 

emellertid att institutet bör finnas kvar. Det bör dock delvis ges en ny 

funktion. 

Enligt första stycket skall konkursdomaren på begäran av borgenär 
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förordna granskningsman att med de befogenheter som anges i KL 
övervaka förvaltningen på borgenärens vägnar. 

Samma borgenär kan inte fä mer än en granskningsman utsedd för sin 
riikning. Flera borgenärer kan göra framställning om gemensam gransk

ningsman. Om flera granskningsmän utses. behöver de inte uppträda ge

mensamt utan var och en får handla självständigt. 
l kommitteförslaget föreskrivs ingen maximering av det antal gransk

ningsmän som sammanlagt får förekomma i en konkurs. Vid remiss

behandlingen har gjorts gällande att en sådan maximering är önskvärd. För 

min del vill jag framhålla att en reglering varigenom antalet gransk

ningsmän begränsas kan medföra att av flera borgenärer som i och för sig 

alla har ett berättigat intresse av den insyn i konkursen som ges genom en 
granskningsman någon eller några utesluts från rätten att få en sådan ut
sedd. l praktiken torde det ytterst sällan komma att inträffa att antalet 

granskningsmän blir så stort att olägenheter behöver uppkomma. Inte 

heller departementsförslaget föreskriver med hänsyn till det sagda någon 
begränsning av antalet granskningsmän i en och samma konkurs. 

Enligt gällande rätt kan granskningsmän bara tillsättas i samband med 

att slutlig förvaltare utses. dvs. tidigast vid första borgenärssamman

trädet. Enligt departementsförslaget kan granskningsman däremot utses 

när som helst under konkursen. 

Paragrafen uppställer lika litet som gällande lag några särskilda kvali

fikationskrav på granskningsman. Det räcker med att vederbörande är 

lämplig. Den som begärts som granskningsman får förutsättas vara lämplig 
så länge annat inte kan antas. Givetvis måste vederbörande vara villig att 

åta sig uppgiften. 
De befogenheter som tillkommer granskningsman anges i flera olika 

paragrafer. Befogenheterna överen~stämmer i huvudsak med gällande rätt. 

Granskningsman får göra framställning om ökning av antalet förvaltare (47 
§ andra stycket) eller om delning av förvaltning (50 § första stycket). Han 

skall ha tillgång till böcker eller andra handlingar som rör boet samt får 
begära upplysningar av såväl förvaltaren som tillsynsmyndigheten (60 § 

första och andra styckena\. Vidare fä.r granskningsman göra framställning 

hos konkursdomaren om att förvaltare skall entledigas (80 § första 
stycket). Granskningsman är också berättigad att erhålla upplysningar om 

boet av gäldenären (89 § första stycket). 

Enligt andra stycket skall på begäran ersättare för granskningsman 
utses. Där anges också att bestämmelserna om granskningsman gäller 

även för ersättare. 
Tredje stycket innehåller bestämmelser om entledigande av gransk

ningsman. Förutom på egen begäran skall granskningsman entledigas på 
begäran av den borgenär, på vars ansökan han har utsetts. Vidare skall 

granskningsman entledigas, om han visar sig ej·vara lämplig. Prövningen 

av denna fråga ankommer på konkursdomaren. I den mån någon lämplig-
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hetsprövning över huvud aktualiseras i hiir avsedda fall. torde detta ske 

först efter initiativ av gäldenären eller annan r~ittsägare. 

Om granskningsman entledigas, bör konkursdomaren underriitta borge

niiren i fråga hiirom. Ny granskningsman behöver ej utses, om det inte 
begärs av borgenären. 

Beslut om utseende eller entledigande av granskningsman kan över

klagas men länder omedelbart till efterrättelse. om inte annat förordnas 

(210 §). 

F.n. anses granskningsman vara berättigad till ersättning av boet för 

kostnader som föranletts av uppdraget. Eftersom detta anses som ett för

troendeuppdrag medför det inte rätt till arvode ur boet. Enligt kommitten 

torde granskningsmän i regel fä arvode av de borgenärer som utsett dem. 

Kommitten anser att det skulle leda för långt att ge granskningsman 

rätt till ersättning som konkurskostnad ur boet eller. i sista hand, av 

allmänna medel. Kommitten framhåller bl.a. att detta skulle kunna 

medföra oskäligt höga konkurskostnader till nackdel för borgenärerna 

över lag. Kommitten föreslår diirför att ersättning till granskningsman -
såväl arvode som kostnadsersättning - skall betalas av den borgenär som 

ansökt om hans tillsiittande. Kommittens förslag har godtagits av remiss
instanserna. Jag har inte någon erinran mot förslaget. 1 fjärde stycket har 

därför tagits in föreskrift om att ersättning till granskningsman skall betalas 

av borgenären. 

44 § I denna paragraf. som motsvarar nuvarande 42 §.anges vilka kvali

fikations- och behörighetsgrunder som skall gälla i fråga om förvaltare. 

Enligt paragrafens första stycke skall konkursförvaltaren ha den 

särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver. åtnjuta borge

närernas förtroende samt liven i övrigt vara lämplig för uppdraget. 1 fråga 

om den närmare innebörden av dessa kvalifikationskrav fär jag hänvisa till 
den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.1). 

I paragrafens andra stycke sägs att den som är anställd vid domstol inte 
fär vara förvaltare. Denna regel överensstämmer i sak med vad som nu 

gäller. 
Kvalifikations- och behörighetskraven gäller såväl interimsförvaltare 

som slutlig förvaltare vid ordinär konkurs. Enligt 45 § skall konkurs

domaren utan dröjsmål utse interimsförvaltare. Som jag har påpekat i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.2) bör till sådan förvaltare utses någon 

som kan antas vara lämpad även såsom slutlig förvaltare. Kvalifikations

och hehörighetskraven gäller också när konkurs skall handläggas som 

mindre konkurs ( 185 a § första stycket andra meningen). Angående de 

nännare kompetenskraven i mindre konkurs hänvisas till den allmänna 

motiveringen, avsnitt 5.7 .3. 

Skadestånd slagens ( 1972:207) regler om skadeständsansvar för staten i 

samband med fel eller försummelse vid myndighetsutövning saknar 
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aktualitet beträffande konkursförvaltares verksamhet (jfr prop. 1972:5 s. 

507). Konkursförvaltare kan dock givetvis hli personligen skadestånds· 
skyldig för fel eller försummelse. 

Nuvarande bestämmelser i 42 §andra stycket om obehörighet på grnnd 
av ådömd straffpåföljd m.m. har utmönstrats såsom föråldrade. 

Om någon omständighet som utgör hinder mot att en person utses till 

konkursförvaltare skulle inträffa i fråga om redan utsedd förvaltare, kan 

han efter framställning entledigas (se 80 § ). 

45 § Paragrafen handlar om tillsättande av s.k. interimsförvaltare. 

Någon skyldighet för konkursdomaren att samråda med borgenärerna 

när interimsförvaltare skall utses föreskrivs inte. Det står dock borgenär 

fritt att hos konkursdomaren framföra synpunkter i fråga om vem som 

skall utses till interimsförvaltare. Konkursdomaren skall enligt paragrafen 
höra tillsynsmyndigheten innan interimsförvaltare utses. Eftersom detta 

skall ske utan dröjsmål, torde ej ges tillfälle till annat än samråd per telefon 

med tillsynsmyndigheten. 

46 § I denna paragraf anges hur slutlig förvaltare skall utses vid ordinär 

konkurs. Paragrafen, som motsvarar nuvarande 45 §.har behandlats i den 
allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.2). 

Enligt första meningen i paragrafen skall den slutlige förvaltaren utses 

av konkursdomaren vid första borgenärssammanträdet. Innan konkurs

domaren utser förvaltare skall han höra tillsynsmyndigheten och de borge
närer som har infunnit sig vid sammanträdet. 

Företrädare för tillsynsmyndigheten bör ha rätt att närvara vid första 
borgenärssammanträdet. En föreskrift om att myndigheten skall kallas 

torde böra tas upp i KF. Samrädet med tillsynsmyndigheten behöver dock 
inte ske vid själva sammanträdet utan kan äga rnm redan före detta. Borge

när som inte kan inställa sig vid första borgenärssammanträdet är själv
fallet oförhindrad att dessförinnan skriftligen eller muntligen anföra sina 

synpunkter på förvaltarfrågan. Vad nu sagts skall tillämpas även när slutlig 

förvaltare skall tillsättas senare under konkursen (47 och 48 §§ ). 

Konkursdomarens beslut i fråga om utseende av förvaltare kan över
klagas. Beslutet går i omedelbar verkställighet, om ej annat förordnas (210 

§). Bland dem som får överklaga beslutet är tillsynsmyndigheten (210 a §). 

Bestämmelserna i 46 § skall gälla även i sådana fall då flera slutliga för

valtare utses. Om konkursförvaltningen skall vara delad, skall konkurs

domaren enligt andra meningen i paragrafen utse slutlig förvaltare för varje 

del av förvaltningen. 

I det nuvarande tredje stycket av 45 § ges en regel för det fallet att ingen 

borgenär infinner sig vid första borgenärssammanträdet. Förvaltare skall 
då utses av konkursdomaren. Någon motsvarande föreskrift har inte tagits 

med i departementsförslaget. Det är givet att den omständigheten att inga 
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borgenärer har infunnit sig vid sammantriidet inte skall föranleda uppskov 

med tillsättande av slutlig förvaltare. 

47 § 1 nuvarande 47 § sägs att borgenär, som har utsetts till förvaltare 

eller granskningsman. inte får undandra sig uppdraget utan giltigt skäl. 

Denna bestämmelse har med hänsyn till de nya reglerna om utseende 

av förvaltare rn.:h om granskningsman fått utgå. 1 stället har som 47 § tagits 

in regler, motsvarande bestämmelserna i nuvarande 48 §. om ökning av 

antalet förvaltare under konkursens gäng. Tillsynsmyndigheten har trätt i 

rättens ombudsmans ställe i fråga om befogenheten att begära ökning av 

antalet förvaltare. En redaktionell justering har gjorts med hänsyn till de 

nya reglerna i 46 §om utseende av förvaltare. 

48 § Paragrafen, som motsvarar gällande 49 §. handlar om utseende av 

efterträdare till förvaltare som avgår. De nuvarande bestämmelserna i 49 § 

gäller även efterträdare till avgången granskningsman. Denna del av 

nuvarande reglering har fått utgå med hänsyn till de nya bestämmelserna 

om granskningsman i 43 §. Som berörts i motiven till 43 § behöver när 

granskningsman avgått ny granskningsman utses endast på särskilt 

yrkande. I första stycket har dessutom gjorts en redaktionell jämkning 

föranledd av de nya reglerna i 46 §. 

Enligt paragrafens andra stycke skall tillsynsmyndigheten höras rörande 

behovet av efterträdare när en av flera förvaltare har avgått. F.n. hörs 

rättens ombudsman i denna fråga. 

I paragrafen har tillagts ett nytt tredje stycke, som i sak motsvarar 

nuvarande 187 §.En mindre justering har härvid gjorts med hänsyn till att 

konkursdomaren enligt 186 § andra stycket i departementsförslaget har 

beretts möjlighet att utan anmälan av förvaltare ta initiativ till avskrivning 

av ordinär konkurs, när boet inte kan antas räcka till betalning av 

konkurskostnaderna och eventuella massaskulder. Med "fråga 

uppkommit om avskrivning av konkursen enligt 186 §"avses dels det fallet 

att förvaltaren har gjort sådan anmälan som sägs i första stycket av sist

nämnda paragraf. dels det undantagsfallet att fråga om avskrivning har 

aktualiserats på annat sätt. 

49 § Denna paragraf. som motsvarar nuvarande 50 §, innehåller regler 

om förvaltningens bedrivande i vissa fall då förvaltaren har avgått eller har 

förhinder. Paragrafens första stycke avser endast slutlig förvaltare. Det är 

med andra ord bara tiden efter första borgenärssammanträdet som är 

aktuell. Ett förtydligande har skett på denna punkt. Härutöver har en 

redaktionell jämkning gjorts av hänsyn till de nya reglerna i 46 § om 

utseende av förvaltare. Den nya lydelsen av 80 § har medfört en annan 

sådan jämkning av paragrafen. 
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50 § Paragrafen handlar om delning av förvaltningen mellan flera för

valtare och motsvarar nuvarande 52 *· 
I första och fjärde styckena har tillsynsmyndigheten ersatt rättens 

ombudsman. 
Av nuvarande 52 § tredje stycket följer att, om flera förvaltare har 

utsetts i en konkurs och meningsskiljaktighet uppkommer mellan dem. 

riittens ombudsman kan få avgöra vilken av meningarna som skall gälla. 

Kommitten föreslår att motsvarande uppgift i det nya systemet anförtros 

ät tillsynsmyndigheten. I de speciella situationer som här avses kan en 

sådan ordning enligt kommittens mening inte anses ge upphov till nagra 

principiella betänkligheter. Av betydelse är härvid att tillsynsmyndigheten 

endast har att biträda någon av de meningar som finns företrädda bland 

förvaltarna och att det således inte rör sig om någon självständig beslu

tanderätt för myndigheten i förvaltningsangelägenheter. 

Kommittens förslag har på förevarande punkt kritiserats av ett par 

remissinstanser. En instans jämför den föreslagna ordningen med ett 

omröstningsförfarande där en av de röstande- tillsynsmyndigheten - inte 

blir ansvarig för utgången och anser att konstruktionen är konstlad. En 

annan remissinstans finner den av kommitten föreslagna ordningen mindre 

lämplig då den kan leda till att åtgärder och beslutsfattande fördröjs. 

Denna remissinstans förordar en regel om att konkursdomaren i de fall då 

flera förvaltare utses och inte någon uppdelning sker av förvaltningen 

förordnar en förvaltare som övriga förvaltare är understlillda. 
För egen del anser jag att gällande princip om att flera förvaltare skall ha 

samma bestämmanderätt har skäl för sig och inte bör utmönstras på grund 

av svårigheten att komma till rätta med de situationer då majoritet inte 

föreligger för någon mening. Problemet har föga praktisk betydelse. Det 

uppkommer nämligen endast under förutsättning att uppdelning av förvalt

ningen inte skett. Att förvaltarna inte skulle kunna enas i ett sådant fall 
måste vara ett utpräglat undantagsfall. Mot denna bakgrund har jag 
stannat för att den av kommitten föreslagna ordningen bör godtas. även 

om den inte är invändningsfri ur principiell synvinkel. 

50 a § Paragrafen är ny och ger konkursdomaren befogenhet att i vissa 

fall uppdra åt en lämplig person att biträda konkursförvaltaren med råd vid 

förvaltningen eller att som förlikningsman biträda konkursdomaren med 

utredning och förlikning i tvistefråga som uppkommit genom anmärkning 

mot bevakning eller att fullgöra båda dessa uppgifter. Bestämmelserna har 

behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitten 5.2.5. 5.4 och 5.5). De 

uppgifter som det här rör sig om motsvarar till en del rättens ombudsmans 

uppgifter enligt gällande lag. Lagrummet ger inte någon möjlighet att lägga 

uppgifterna på skilda personer. 
Någon framställning för att uppdrag skall meddelas enligt paragrafen 

krävs inte. Det är emellertid förvaltaren som bäst kan bedöma om behov 
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av hiträde i något av de hänseenden som avses i paragrafen föreligger i 

konkursen och det torde därför i regel bli förvaltaren som genom att göra 

konkursdomaren uppmärksam på behovet tar initiativ till att uppdrag 

meddelas. Även tillsynsmyndigheten och borgenär kan hos konkurs

domaren anmäla hehov av biträde. Det är i regel lämpligt att konkurs

domaren i det senare fallet rådgör med förvaltaren om behovet. Enligt 

första stycket skall konkursdomaren alltid höra tillsynsmyndigheten innan 

han meddelar uppdrag som här avses. Detta samrä.d bör även omfatta valet 

av person. Uppdraget bör meddelas skriftligen. Konkursdomarens beslut 

kan överklagas (210 § ). Även tillsynsmyndigheten får överklaga beslutet 

(210 a §). 

Det fordras särskilda skäl för att uppdrag skall fä meddelas enligt före

varande paragraf. Vad som ligger häri har avhandlats i avsnitten 5.2.5 och 

5.4. Behovet av biträde skall bedömas beträffande varje funktion för sig. 

Föreligger t. ex. behov av endast biträde med förlikningsuppgifter, skall 

förordnandet endast avse den uppgiften. Om behov senare uppkommer av 

rådgivare i förvaltningsfrågor, kan förordnandet utsträckas att gälla även 

rådgivning. Uppdrag kan meddelas när som helst under konkursen. När 

det gäller förlikningsuppgifter uppkommer dock behovet härav i regel på 
ett tidigt stadium av konkursen. 

Personer som är lämpliga för det här avsedda uppdraget torde i regel 

vara att söka i advokatkåren. Kvalifikationskraven bör ställas högt. 

Skicklighet och erfarenhet när det gäller att bedöma komplicerade juri

diska och affärsmässiga frågor bör krävas. Vederbörande bör ha lägst 

samma kompetens som förvaltaren. Ofta torde det vara skäl att anlita 

advokater i samma kategori som f.n. kommer i fråga för uppdrag som 

rättens ombudsman. Även personer med andra yrken t.ex. bankjurister 

kan undantagsvis utnyttjas. I övrigt bör ungefär samma lämplighetskrav 
ställas som beträffande förvaltare (jfr 44 §och avsnitt 5.2.1). Av den som 

skall ha till uppgift att förlika tvistiga fordringar måste alltid krävas att han 

står fri i förhä.llandc till de intressen som är berörda i tvisten. Den som tidi

gare varit rådgivare till gäldenären ffir därför aldrig komma i fråga för för

likningsuppdrag. 
Av paragrafens andra stycke framgår att den som är anställd vid domstol 

inte ffir inneha uppdrag som här avses. Detta är i linje med vad som gäller 

beträffande förvaltaruppdrag (44 §). 

Enligt paragrafens tredje stycke skall den som erhållit uppdrag som 

avses i paragrafen genast göra anmälan till konkursdomaren när uppdraget 

är slutfört. Avser uppdraget såväl rådgivning som förlikning kan uppdraget 

inte anses vara slutfört förrän båda uppgifterna har avslutats. I KF bör fö

reskrivas att förlikningsman dessutom skall anmäla till konkursdomaren så 

snart förlikning har träffats i tvistefråga som omfattas av hans uppdrag. 

Det bör åligga tillsynsmyndigheten att ha uppsikt över att uppdrag inte be

står när behov av vidare biträde inte föreligger. Anser myndigheten att nä.-
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got sådant behov inte föreligger, färden påpeka förhållandet för konkurs
domaren. 

Vid anmälan om att uppdraget har slutförts skall enligt föreskrift i tredje 

stycket fogas en arbetsredogörelse. Syftet med denna är närmast att ge 

underlag för bestämmande av arvode för uppdraget. 

När anmälan om uppdragets slutförande gjorts skall enligt fjärde stycket 

konkursdomaren återkalla uppdraget. Återkallelsen bör ske genom skrift

ligt meddelande till den det gäller. Enligt fjärde stycket skall uppdraget 

återkallas även när det i andra fall finns skäl till det. Här avses bl.a. fall då 

rådgivaren/förlikningsmannen begär att bli befriad frä.n sitt uppdrag. En 

så.dan framställning skall bifallas. om inte speciella skäl talar emot det. 

Vidare skall uppdraget återkallas om den som utsetts inte visar sig vara 

lämplig enligt de grunder som nyss har angivits. Ett annat skäl till åter

kallelse kan vara att behov av biträde ej längre föreligger trots att anmälan 

enligt tredje stycket ej har gjorts. 

Uppdrag som avses i förevarande paragraf grundar enligt paragrafens 

femte stycke rätt att av konkursboet erhålla arvode för det arbete som upp

draget har medfört. Konkursdomaren bestämmer arvodet. När uppdraget 

av någon anledning inte blivit slutfört finns naturligtvis rätt till arvode för 

det arbete som hunnit bli utfört. Någon formlig arbetsredogörelse är inte 

föreskriven för det fallet. Innan arvode bestäms, skall tillsynsmyndigheten 

och förvaltaren höras. Vidare sägs i femte stycket att bestämmelserna om 

förvaltararvode i 82 §andra och tredje styckena samt 83 § skall ha motsva

rande tillämpning. Detta innebär att arvode enligt förevarande paragraf 

skall beräknas efter samma grunder som arvode till förvaltare. 
Av 81 § framgär att arvode enligt 50 a §liksom en del andra konkurskost

nader i vissa fall skall fördelas på. olika slags egendom i konkursboet. 

Någon föreskrift om när beslut om arvode skall meddelas uppställs inte. 

Lämpligt är dock att konkursdomaren meddelar sitt beslut i samband med 

att han återkallar uppdraget. Vanliga regler om fullföljd mot konkurs

domarens beslut gäller (210 § ). 

Den som varit rådgivare och/eller förlikningsman enligt förevarande 50 a 

§ är även berättigad till ersättning för sina kostnader ur boet. Dessa får på 

samma sätt som förvaltarens och f.n. rättens ombudsmans omkostnader 

tas ut ur boet allteftersom de förfaller och debiteras i slutredovisningen. 

SI § Enligt paragrafens nuvarande lydelse skall förordnande för för

valtare utfärdas av konkursdomaren. Bestämmelsen skall ses mot bak

grund av hittills gällande regel att borgenärerna väljer förvaltare. Med 

det nya systemet för utseende av förvaltare bör bestämmelsen utgå ur KL. 

I paragrafen har bestämmelserna i nuvarande 53 § om förvaltarens 

grundläggande skyldigheter tagits upp oförändrade. Av paragrafen framgår 

konkursinstitutets syfte att tillgodose borgenärernas gemensamma 

intressen (jfr avsnitt 5.1 ). 
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51 a § Enligt paragrafen skall förvaltaren i vissa fall höra borgenärer och 

gäldenären. Regleringen har behandlats i den allmänna motiveringen (av

snitt 5.'2.5). 
Förvaltaren skall enligt paragrafens första mening höra särskilt berörda 

borgenärer i viktigare frågor, om det inte finns hinder häremot. Bestäm

melsen kan sägas ersätta gällande föreskrifter enligt vilka borgenärerna 

samfällt skall lämna sitt samtycke till eller besluta om vissa förvaltningsåt

gärder. Redan nu förekommer det i ej obetydlig omfattning att förvaltaren 

samråder med borgenärer i viktigare förvaltningsfrågor. 
I förvaltarens skyldighet enligt paragrafen ligger att han skall informera 

vederbörande borgenärer om den tilltänkta åtgärden och inhämta deras 

synpunkter. Förvaltarens allmänna åligganden (se 51 §)får, som jag har 

framhållit i den allmänna motiveringen. anses medföra att han även skall 

hålla de borgenärer som är särskilt berörda fortlöpande orienterade om av

vecklingen. När antalet borgenärer som skall informeras är stort torde in

formationen lämpligen kunna ske genom cirkulär. 

Med särskilt berörda borgenärer avses sådana borgenärer vars ställning 

påverkas av den aktuella frågan. Det kan tänkas att en åtgärd särskilt berör 

vissa borgenärer men ej andra. Det vanliga torde vara att en viss grupp 

borgenärer genomgående kan sägas vara särskilt berörda av konkurs

förvaltningen och de viktigare åtgärder som därvid kommer i fråga. I 

denna grupp ingår i första hand de som kan komma i fråga för utdelning av 

någon betydenhet. Till denna kategori hör huvudsakligen borgenärer med 

förmånsrätt, t.ex. innehavare av företagsinteckning, skatteborgenär eller 

löne- eller pensionsborgenär. Till gruppen löne- eller pensionsborgenärer 

får även räknas staten när denna inträtt i arbetstagarnas rätt mot gäldenä

ren i fråga om utbetalat lönegarantibclopp. Borgensman eller annan inneha

vare av villkorlig fordran är också att anse som borgenär och kan därför 

behöva höras. 
Gällande KL innehåller bestämmelser om att speciella grupper av borge

närer, bl.a. vissa panthavare, skall lämna sitt medgivande till vissa 

åtgärder (se 71 § andra stycket och 76 § ). Någon ändring i detta avseende 
föreslås inte. Nämnda bestämmelser skall alltså tillämpas vid sidan av fö

revarande paragraf. 

Förvaltaren får bedöma vilka frågor som kan anses som "viktigare" 

med hänsyn till omständigheterna i den föreliggande konkursen. Som 

exempel kan nämnas fråga om den vidare driften av gäldenärens rörelse, 

om försäljning av värdefull egendom eller om väckande av återvinnings

talan eller annan talan angående ej obetydligt belopp. Jag anser det inte 

vara behövligt att som ifrågasatts av en remissinstans i lagtexten ta in 

exempel på viktigare frågor. Borgenärerna är oförhindrade att själva ta 

initiativ till samråd med förvaltaren. Av 60 § andra stycket följer att 

borgenär har rätt till upplysningar om förvaltningen av förvaltaren. 
Det bör understrykas att förvaltaren genom samråd med borgenärerna ej 

18 Rihda{?ell 1978/79. I sam/. Nr /05 
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kan undandra sig sitt ansvar för avgörandet av förvaltningsfrägorna. Beslu
tanderätten ligger sälunda hos förvaltaren. Om förvaltaren inte anser sig 
böra följa de rekommendationer han fär av en borgenär. bör han underrät
ta denne därom, om det kan ske utan omgång. 

När det gäller formerna för borgenärernas hörande anser jag i likhet med 

kommitten att några särskilda föreskrifter ej behövs. I enklare angelägen
heter kan det räcka med telefonkontakter. Beträffande mer invecklade el
ler kontroversiella förhällanden kan det ibland vara lämpligt att förvaltare.n 

låter borgenärerna eller deras företrädare komma till tals vid ett informellt 
sammanträde. Ett lämpligt tillfälle till diskussioner mellan förvaltaren och 
borgenärer ges i anslutning till första borgenärssammanträdet. Förvaltaren 
bör se till att han genom anteckningar, brevkopior. protokoll e. d. kan be

lägga vilka kontakter som har tagits och vad som därvid i huvudsak har av

handlats. 
1-'örvaltaren mäste vara aktiv för att skaffa sig kännedom om borge

närens mening i den aktuella frågan. Om förvaltaren har skickat ut ett 
skriftligt meddelande om en planerad åtgärd till en borgenär, måste han 
såle~cs i princip följa upp meddelandet genom att kontakta borgenären och 
inhämta dennes mening i saken. Rör det sig om en brådskande åtgärd, bör 
förvaltaren dock kunna begära svar inom viss tid och om borgenären ej hör 

av sig inom denna tolka detta som ett godkännande. Ett sådant förfarande 
bör kunna tillämpas också när svar ej lämnats på förvaltarens första med

delande. 
Det kan i vissa fall tänkas vara omöjligt eller förenat med avsevärd tids

utdräkt eller betydande kostnader att nå en viss borgenär som i och för sig 
omfattas av förvaltarens samrådsskyldighet. Detta torde t. ex. ofta vara fal
let med utländska borgenärer. Det föreskrivna undantaget från samråds

skyldigheten är avsett för dessa fall. Något absolut hinder att iaktta 
samrådsskyldigheten behöver således inte föreligga. Däremot ger undan
tagsbestämmelsen inte rätt för förvaltaren att underlåta samråd enbart på 
grund av att antalet särskilt berörda borgenärer är stort. 

Enligt andra meningen i förevarande paragraf har förvaltaren skyldighet 
att höra gäldenären i viktigare frågor, om det lämpligen kan ske. Mot
svarighet till denna skyldighet finns enligt gällande KL i fråga om vissa 
åtgärder (se bl.a. 61 § KLl. Bedömningen i detta hänseende ankommer på 

förvaltaren. Utrymmet för att underlåta samråd är när det gäller gälde
nären större än vad fallet är beträffande samrådet med de särskilt berörda 

borgenärerna. Förvaltaren torde sålunda fä anses berättigad att underlåta 

att inhämta gäldenärens mening om detta skulle medföra inte obetydligt 
uppskov med angelägna åtgärder eller ej oväsentliga kostnader. Det bör 
emellertid samtidigt framhållas att ett samråd med gäldenären i många fall 
är en naturlig åtgärd med hänsyn till att denne som regel kan lämna värde

fulla uppgifter till vägledning för avvecklingen. I praktiken torde det också 
i stor utsträckning förekomma att förvaltaren fortlöpande samråder med 
gäldenären i olika förvaltningsfrågor. 

Viktigare frågor har i princip samma innebörd som i första meningen. En 
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del frågor kan dock te sig "viktigare" för gäldenären men inte för borge

närer. Ibland kan det si'lledes tänkas att endast gäldenären hchÖver höras. 

t.ex. när det gäller att avgöra vilken egendom som i första hand skall tas i 

anspri'lk för betalning av utgifter för boet enligt 67 § första stycket. 

Liksom enligt gällande rätt har gäldenären ett avgörande inflytande i 

vissa fri'lgor. Se 63 §. 71 §sjätte stycket, 76 §och 78 §.Dessa bestämmelser 

skall tillämpas vid sidan av samråds regeln i 51 a §. 

Beträffande formerna för samrådet med gäldenären kan i det väsentliga 

hänvisas till vad som nyss sagts beträffande samråd med borgenärer. 

När den som skall höras enligt förevarande paragraf är juridisk person. 

får förvaltaren vända sig till behörig ställföreträdare för denna. Särskilda 

regler om vem som är företrädare för gäldenären under konkurs finns i 13 

kap. 20 § andra stycket aktieholagslagen (1975:1385) och 93 § andra 

stycket lagen (1951 :308) om ekonomiska föreningar. Förvaltaren bör inte 

vara skyldig att höra alla dem som formellt är ställföreträdare för gälde

nären utan bör kunna inskränka sig till den eller dem som det befinns 

naturligast och lämpligast att höra i den aktuella angelägenheten. Någon 

särskild bestämmelse kan inte anses nödvändig. 

Om förvaltaren har åsidosatt sin skyldighet att samråda innan han 

företagit viss rättshandling. medför detta ej att rättshandlingen blir ogiltig. 

Förvaltaren är nämligen alltid behörig att företräda konkursboet. Han kan 

emellertid ådra sig skadeståndsansvar gentemot konkursboet och löper 

även risken att bli entledigad. 

52 § Enligt denna paragraf får förvaltaren vid behov anlita sakkunnigt 

biträde. Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

5.2.4). Regleringen kan ses som en utbyggnad av bestämmelsen i 54 § KL 
om anlitande av sakkunnigt biträde för bouppteckningsförrättningen. 

Befogenheten att anlita sakkunnigt biträde tillkommer såväl interimsför

valtaren som den slutlige förvaltaren. 

Kostnaden för sakkunnigt biträde utgör konkurskostnad som i första 
hand skall utgå ur boet. 

I 84 § första stycket KL föreskrivs bl.a. att i den där avsedda arbets

redogörelsen skall anges, om förvaltaren för viss förvaltningsåtgärd -
såsom förrättande av bouppteckning m.m. - anlitat annan och ersättning 

därför har tillgodoförts denne. Under förarbetena till KL berördes ersätt

ningsfrågan för det fallet att förvaltaren anlitat sådant sakkunnigt biträde. 

Om förvaltaren hade betalat biträdet av egna medel. skulle ersättningen 

därför ingå i det allmänna förvaltararvodet på samma sätt som om den 

aktuella åtgärden hade utförts av förvaltaren själv. Hade biträdet åter fått 

ersättning ur boets medel. borde detta beaktas vid fastställandet av för

valtarens arvode. Förvaltarens arbetsredogörelse i samband med arvodes

framställningen borde följaktligen innehålla upplysning om ersättning som 

tillgodoförts anlitat biträde. De nu redovisade uttalandena har giltighet 
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iiven i det fallet att förvaltaren anlitar sakkunnigt biträde med stöd av före

varande 52 !i. 

53 § Paragrafen reglerar vissa av interimsförvaltarens skyldigheter i kon

kursens inledningsskedc och överensstämmer i huvudsak med gällande 54 

§. I paragrafens första stycke ges bl.a. regler om bouppteckning vid 

ordinär konkurs. Dessa blir genom hänvisning i 185 b § första stycket 

tillämpliga iiven när konkurs handläggs som mindre konkurs. 
Liksom f. n. skall gäldenären vara tillstädes vid bouppteckningsförrätt

ningen och uppge boet under edsförpliktelse. För det fallet att gäldenären 

är juridisk person med flera ställföretriidare under konkursen skall enligt 

en ny föreskrift i första stycket nämnda skyldighet inte gälla för sådan 

ställföreträdare vars närvaro förvaltaren anser sakna betydelse för bo

utredningen. Denna föreskrift överensstämmer med vad som enligt 91 § 

andra stycket gäller i fråga om gäldenärens skyldighet att avlägga boupp

teckningsed Ufr avsnitt 5.8.6). 

Av 9J § andra stycket följer att annan än gäldenären kan bli skyldig att 

avlägga bouppteckningsed. Detta medför att iiven upplysningar i samband 

med själva bouppteckningsförrättningen torde kunna påräknas från veder

börande. 

Oavsett i vilken form konkursen handläggs är det av värde för tillämp

ning av lönegarantin att bouppteckningen innehåller uppgift om huruvida 

skuld avser lön eller pension. Detta gäller inte minst när tillämpning av 7 § 

andra stycket lönegarantilagen blir aktuell. Av lagrummet (se avsnitt 6.5) 

framgår att konkursdomaren när fråga uppkommit om avskrivning av 

konkursen enligt 186 9 KL skall underrätta vederbörande kronofogdemyn

dighet om det finns anledning anta att fordran som omfattas av löne

garantin kan göras gällande. Med hänsyn till det nu sagda har i första 

stycket gjorts det tillägget att förvaltaren i bouppteckningen skall ange i 

vad mån skuld avser lön eller pension. 

Det i bokföringslagen ( 1976: 125) använda begreppet räkenskapsmaterial 

har införts i första stycket. Vissa redaktionella justeringar har dessutom 

gjorts. 
I 52 § ges en allmän bestämmelse om anlitande av sakkunnigt biträde. 

Någon motsvarighet till den nuvarande särskilda föreskriften i 54 *första 

stycket om sakkunnigt biträde för upprättande av bouppteckning behövs 

därför inte i förevarande paragraf. 
Enligt andra stycket i förevarande paragraf skall konkursbouppteck

ningen och i förekommande fall borgenärsförteckning tillställas såväl 

konkursdomaren som tillsynsmyndigheten. Konkursdomaren behöver ha 

tillgång till någon av dessa handlingar bl.a. för att kunna utfärda kallelser 

till första borgenärssammanträdet. Tillsynsmyndigheten behöver boupp

teckningen som underlag för kontrollen. Bortsett härifrån synes det vara 

en fördel att borgenärerna och andra intressenter i konkursen har tillgång 
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till bouppteckningen såväl hos konkursdomaren som tillsynsmyndigheten. 

Om förvaltaren godkänner en till konkursdomaren förut ingiven boupp

teckning. skall han enligt uttrycklig föreskrift i andra stycket tredje 

meningen göra anmälan härom inom en vecka från konkursbeslutet. Av 

sammanhanget är tydligt att sådan anmälan skall göras både till konkurs

domaren och till tillsynsmyndigheten. I KF torde få föreskrivas att 

konkursdomaren i här avsedda fall skall tillställa tillsynsmyndigheten ett 

exemplar av bouppteckningen. 

Genom tillsynsmyndighetens försorg bör utfärdas närmare anvisningar 

för förvaltarens arbete med att upprätta bouppteckning. Blanketter är av 

värde i detta sammanhang. 

54 § Bestämmelserna i denna paragraf. vilka saknar motsvarighet i gäl

lande KL. har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2. 7). 

Paragrafen ger förvaltaren -- interimsförvaltaren eller den slutlige för

valtaren -- rätt att påkalla handräckning av kronofogdemyndigheten för att 

kunna komma i besittning av egendom som ingår i konkursboet. Någon 

särskild exekutionstitel behövs inte. Kronofogdemyndigheten har enligt 

paragrafen befogenhet att vid handräckningen använda visst tvång. Regle
ringen om tvång stämmer delvis överens med bestämmelserna i 2 kap. 

17 § i det till lagrådet remitterade förslaget till utsökningsbalk. Krono

fogdemyndighetens tvångsingripande får riktas såväl mot konkursgälde

nären som mot tredje man. 

Några regler om vilken kronofogdemyndighet förvaltaren skall vända sig 

till ges inte. 
För att den begärda handräckningen skall komma till stånd måste förval

taren förebringa skäl för att handräckning är nödvändig för att han skall 

kunna ta hand om eller annars få tillgång till egendom som ingår i konkurs

boet. 

Möjligheten till handräckning är i första hand avsedd för det fallet att 

förvaltaren vill komma i besittning av egendomen i konkursboet för att 

förrätta bouppteckning. Det är alltså i första hand fråga om att möjliggöra 

de åtgärder som enligt 53 § i förslaget ankommer på interimsförvaltaren. 

Handräckning får emellertid komma till stånd även i de fall förvaltaren 

behöver omhänderta egendom senare under konkursen, t.ex. om ytter

ligare tillgångar kommer i dagen eller egendom återvinns. Förvaltaren får 
dessutom begära handräckning om det behövs när han annars vill få till

gång till egendom som ingår i boet. Här avses främst det fallet då förvalta

ren behöver tillträde hos gäldenären för att värdera egendom eller förevisa 

denna för spekulanter. 

Kronofogdemyndigheten skall som framgår av det tidigare sagda pröva 

om handräckning behövs för att förvaltaren skall få besittning till egen

domen. Däremot ingår det inte i myndighetens prövning att bedöma om 

förvaltaren behöver komma i besittning av egendomen eller inte. I detta 
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hänseende är förvaltarens bedömning bindande för myndigheten. Själv

fallet skall kronofogdemyndigheten. när anledning därtill förekommer. 

pröva hurnvida aktuell egendom ingår i konkursen. t.ex. om tredje man 

pästär att egendomen tillhör honom. 

Som framgätt av den allmänna motiveringen förntsätter handräckning i 

allmänhet att tredska föreligger. Handräckning är dock möjlig även i vissa 

andra fall (se avsnitt 5.2.7). 

Om kronofogdemyndigheten finner att handräckning bör äga rum. får 

den använda tvång i enlighet med vad som sägs i förevarande paragraf. 

Myndigheten får således genomsöka hus, rum och förvaringsställe. Ordet 

förvaringsställe skall här tas i vid mening. Ordet avser sålunda över huvud 

utrymme där egendom kan förvaras. t.ex. skrivbord. byrä. kassaskäp, 

kassafack, väska eller plånbok. Även en bil omfattas av bestämmelsen. 

Om tillträde behövs till utrymme som är tillslutet, får myndigheten låta 

öppna lås eller på annat sätt bereda sig tillträde till utrymmet. Någon 

särskild inskränkning i fråga om tillträde till bostad föreskrivs inte. 

Myndigheten fär således tvångsvis bereda sig tillträde till bostad under 

samma förntsättningar som gäller i fråga om tillträde till andra utrymmen. 

Jag vill dock understryka vikten av att inte mer genomgripande tvångs

ätgärder vidtas än vad som är nödvändigt och att egendom inte skadas 

annat än om det är klart motiverat av omständigheterna. Tvånget måste 
över huvud stå i rimlig proportion till vikten av det intresse som skall till

godoses genom åtgärden. Om förhållandena medger det, bör myndigheten 

bereda gäldenären eller annan tillfälle att godvilligt ge tillträde. i vilket fall 
tvång alltså inte behövs. 

Enligt förevarande paragraf får även annat tvång än som hittills angivits 

användas om det behövs för det avsedda ändamålet och det kan anses 
befogat med hänsyn till omständigheterna. Beträffande användande av 

fysiskt våld mot person ges en särskild bestämmelse. Enligt denna får 
sådant våld brukas endast om kronofogdemyndigheten möter motstånd 

och i den mån våldet kan anses försvarligt med hänsyn till omständig

heterna. Bestämmelsen ger uttryck för att särskild försiktighet måste 

iakttas i fråga om användning av fysiskt våld mot person. Myndigheten 

får ta från gäldenären eller tredje man egendom som denne bär på sig eller 

undersöka plånbok men bör i övrigt inte kroppsvisitera honom. Hand

gripligheter bör undvikas. Förrättningsman har rätt till nödvärn enligt 

allmänna regler. Myndigheten bör begära biträde av polismyndighet när 

fråga uppkommer om starkare våld än vad som kan anses normalt i utöv

ning av kronofogdemyndighets verksamhet (jfr 9 § andra stycket krono

fogdeinstruktionen I 965 :687). 

Det är kronofogdemyndighetens sak att bestämma vilket tvång som skall 

komma i fråga i en given situation. Som en följd av att kronofogdemyndig

heten genomför och ansvarar för handräckningen kan myndigheten t.ex .. 

inte överH'lta själva besittningstagandet av egendom på förvaltaren. För-
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valtaren bör dock finnas till hands när handräckningen genomförs för att 

från myndigheten ta emot den egendom som handräckningen omfattar. 

Förevarande paragraf medger som tidigare nämnts att tvång tillgrips 

även mot annan än gäldenären. I de fall egendom förvaras i utrymme som 

innehas av tredje man krävs naturligtvis för besittningstagandet att 

egendomen inte tillhör denne. Fråga härom får avgöras efter allmänna 

civilrättsliga regler. För att egendom i tredje mans besittning skall kunna 

mot dennes bestridande bli föremål för handräckning bör krävas att saken 

är uppenbar. 

Någon särskild form för förvaltarens framställning enligt denna paragraf 

finns inte föreskriven. Den kan alltså ske muntligen. när det är lämpligt. 

Kronofogdemyndigheten bör regelmässigt skyndsamt ta ställning till för

valtarens begäran och, om denna ej avslås, genomföra handräckningen. 

Något formellt beslut behöver inte fattas annat än vid avslag på för

valtarens begäran. 

Handräckning kan överklagas. Detsamma gäller självfallet avslags

beslut. Andra stycket av förevarande paragraf innehåller i fråga om klagan 

en hänvisning till reglerna om klagan över utmätning i allmänhet (se JO 
kap. UL). Detta innebär bl.a. att klagan skall ske hos överexekutor och att 

någon särskild besvärstid inte behöver iakttas. 

Konkursgäldenär eller annan som vägrar kronofogdemyndigheten 

tillträde i fall som avses i förevarande paragraf kan dömas till böter för 

hindrande av förrättning (se 17 kap. 13 § andra stycket brottsbalken). 

Innan tvång används enligt 54 § bör vederbörande i förekommande fall 

upplysas om straffbestämmelsen. 

55 § Paragrafen innehåller bestämmelser om s.k. förvaltarberättelse och 

om underrättelse till åklagare. 
Förvaltarberättelsen bör liksom enligt gällande lag om möjligt upprättas 

av interimsförvaltaren. Om detta möter hinder. kan uppgiften överlämnas åt 

den slutlige förvaltaren. I praktiken torde berättelsens avfattande f.n. i stor 

utsträckning överlåtas åt denne. 

Första stycket innehåller bestämmelser om förvaltarberättelsen. Enligt 

gällande lydelse skall förvaltaren upprätta denna under inseende av rättens 

ombudsman. Enligt förslaget skall förvaltaren däremot upprätta berät

telsen utan att tillsynsorganet behöver kopplas in. En annan nyhet i förhål

lande till gällande lag är att förvaltaren särskilt skall anmärka om det har 

förekommit förhållande som kan föranleda återvinning till konkursboet. I 

första stycket anges vidare att förvaltaren i berättelsen skall anmärka hu

ruvida anledning att misstänka gäldenärsbrott föreligger. Att anmärknings

skyldigheten är begränsad till gäldenärsbrott överensstämmer med gällan

de rätt. 

I första stycket har också gjorts en ändring som betingas av terminologin 

i bokföringslagen ( 1976: 125). Med anledning av ett påpekande under re-
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missbchamllingen angående förvaltarens skyldighet att till berättelsen foga 
den av gäldeniiren senast uppgjorda balansräkningen vill jag erinra om att 

enskild näringsidkare som driver verksamhet med högst två årsanställda 
personer och vars årsomsättning understiger 200.000 kronor inte behöver 

göra årsbokslut. dvs. upprätta resultaträkning och balansräkning. se I § 

t]ärde stycket och 11 § bokföringslagen. Med hänsyn till dessa bestämmel
ser kan det alltså inträffa att någon balansräkning inte finns upprättad. 

Nuvarande föreskrift i första stycket om att förvaltaren skall skriva 

under förvaltarberättelsen har utmönstrats. Det är ändå uppenbart att be

rättelsen skall skrivas under av förvaltaren. 

Enligt nuvarande lydelse av andra stycket skall förvaltaren hålla berät

telsen tillgänglig för borgenärerna. Borgenär äger dessutom på begäran mot 

ersättning för kostnaden få avskrift av berättelsen. Kommitten anser det 

rimligt att varje borgenär på begäran utan kostnad skall tillställas berät

telsen i avskrift (fotokopia). Som har framgått av den allmänna motive

ringen (avsnitt 5.2.5) ansluter jag mig till detta förslag. Vidare bör förutom 

konkursdomaren tillsynsmyndigheten erhålla berättelsen i avskrift. Andra 
stycket har ändrats i enlighet med det sagda. 

Tredje stycket är nytt. Enligt detta skall förvaltaren. om han finner att 

gäldenären kan misstänkas för gäldenärsbrott, omedelbart underrätta all

män åklagare och därvid ange grunden för misstanken. Bestämmelsen har 

motiverats i avsnitt 5.2.8. Att förvaltaren gjort här avsedd anmälan till 

åklagaren fritar honom inte från skyldighet att anmärka misstanke om gäl

denärsbrott i förvaltarberättelsen. Förvaltaren bör så utförligt som möjligt 
ange de skäl som enligt hans mening föranleder misstanken. Som har fram

gått av den allmänna motiveringen bör förvaltaren om han på grund av 
konkursutredningen finner skäl till misstanke om andra brott än gäldenärs
brott göra anmälan härom till polis eller åklagare. Någon egen utredning 
om sådana brott skall förvaltaren inte göra. 

56 § Paragrafen innehåller bestämmelser om de berättelser förvaltaren 

halvårsvis skall avge (halvårsberättelse). 

Enligt gällande ordning skall halvårsberättelsen granskas av rättens 

ombudsman, som skall vidarebefordra den till konkursdomaren jämte 

eventuella anmärkningar. Kommitten anser att konkursdomaren inte 

behöver få del av hal vårsberättelserna och att dessa endast skall tillställas 
tillsynsmyndigheten. Vid remissbehandlingen har från något håll förordats 

att hal vårsberättelserna skall inges även till konkursdomaren. 
Gällande bestämmelser i 56 § innebär vidare att förvaltaren skall 

avlämna halvårsberättelse inom fjorton dagar efter utgången av varje juni 

och december månad. Ett par remissinstanser har framhållit att dessa tid

punkter är olämpliga. Remissinstanserna påpekar att förvaltarna är särskilt 
arbetsbelastade efter årsskiftet och att semester vanligen infaller i juli. 

Remissinstansema förordar därför ändrade tider för avlämnande av 

hal vårsberättelsen. 
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För min del anser jag att övervägande skäl talar för att halvårsberättel

sen liksom bouppteckningen och förvaltarberättelsen skall ges in till 

konkursdomaren för att hos denne hållas tillgänglig för bl.a. borgenärerna. 

Dessutom skall naturligt vis berättelsen ges in till tillsynsmyndigheten för 

att ingå i underlaget för dennas kontroll. Ti<lerna för avlämnande av halv

årsberättelsen bör ändras i enlighet med vad som föreslagits under remiss

behandlingen. 

Paragrafen har ändrats i enlighet med det sagda. I första stycket anges 

att halvårsberättelse i konkurs som inte är avslutad vid utgången av näst 

efter första borgenärssammanträdet infallande mars eller september 

månad skall avlämnas inom två veckor därefter till tillsynsmyndigheten. 

Halvärsberättelse skall sedan så länge konkursen pågår avlämnas inom två 

veckor från utgången av varje mars och september månad. 

Enligt andra stycket skall förvaltaren utan dröjsmål lämna konkurs

domaren avskrift av berättelsen. Denna bestämmelse ersätter nuva

rande föreskrift i 56 § andra stycket om skyldighet för rättens ombudsman 

att granska och till konkursdomaren ge in halvårsbcrättelse. Att tillsyns

myndigheten skall granska halvårsberättelsen är självklart. 

57 § Paragrafen innehåller de nya bestämmelser om konkursbos bok

föringsskyldighet som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

5.2.9). 

I första stycket anges som huvudregel att förvaltaren. oavsett vad som 

gäller i fråga om bokföringsskyldighet för gäldenären, skall löpande bokfö

ra in- och utbetalningar. Den s. k. kontantprincipen skall alltså tillämpas. 

Om god redovisningssed med hänsyn till särskilda förhållanden gör det på

kallat, skall dock bokföringen ske på annat sätt. I de allmänna motiven har 

angivits vissa förhållanden som bör medföra tillämpning av undantagsre
gcln. 

Det ankommer på bokföringsnämnden att genom räd och anvisningar ge 
vägledning i fråga om det närmare tillämpningsområdet för undantags

regeln och i övrigt ange de riktlinjer som behövs. Nämndens verksamhet i 

detta hänseende bör bedrivas i nära samarbete med RSV. I sin egenskap 
av centralt administrativt organ för tillsynsmyndigheterna har RSV 

nämligen till uppgift att biträda tillsynsmyndigheterna bl.a. med att skapa 

enhetliga rutiner och utforma blanketter. Tillsynsmyndigheternas uppgift i 

detta sammanhang är att se till att bokföringen bedrivs i enlighet med före

varande paragraf och utfärdade anvisningar. Tillsynsmyndigheten kan 

med stöd av 59 § vid behov infordra särskild redovisning av förvaltaren 

och inventera boet. I särskilt komplicerade fall får myndigheten med stöd 

av 59 § utse revisor för att granska förvaltarens räkenskaper. 

I andra stycket föreskrivs att förvaltaren skall förvara räkenskaps

materialet under minst tio år från utgången av det kalenderår då konkursen 

avslutades. I övrigt skall 22 § bokföringslagen tillämpas. Av detta lagrum 
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framgår bl. a. att räkenskapsmaterialet skall hevaras i ordnat skick inom 

landet och att arkiveringsplikten även omfattar avtal och andra handlingar 

av särskild betydelse för att belysa rörelsens ekonomiska förhållanden. 

Frågan om arkivering av konkursgäldenärs räkenskapsmaterial i vissa fall 

regleras i 206 §. 

Enligt paragrafens tredje stycke skall bestämmelserna i första stycket 

inte medföra inskränkning i den bokföringsskyldighet som kan vara 

särskilt föreskriven för att möjliggöra kontroll över viss verksamhet. Bland 

de bestämmelser som har detta syfte kan här nämnas 24 § andra stycket 

förordningen (1949:341) om explosiva varor. 12-14 §§ förordningen 

( 1949:723) ang. handel med skrot, lump och begagnat gods samt 70 §lagen 

( 1977:293) om handel med drycker. Föreskriften i tredje stycket gäller inte 

de särskilda bestämmelser om hur bokföringsskyldigheten skall fullgöras 

som finns i den associationsrättsliga lagstiftningen. Dessa bestämmelser 

skall alltså inte tillämpas vid förvaltarens redovisning. 

I skatteförfattningar finns särskilda bestämmelser om skyldighet att 

sörja för att visst underlag finns för deklarations- och uppgiftsskyldighet 

och för kontroll därav. Fjärde stycket av förevarande paragraf innehåller 

en erinran om att förvaltaren skall iaktta även sådana bestämmelser. Se 

bl.a. 24 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt samt 20 och 37 §§taxerings

lagen ( 1956:623). 

Genom hänvisning i 185 b § första stycket blir 57 § tillämplig även i kon

kurs som handläggs som mindre konkurs. 

58 § I första stycket i paragrafen anges hur förvaltaren skall förfara med 

pengar som flyter in under förvaltningen. F.n. gäller att pengarna inom en 

vecka skall sättas in på bank mot ränta på konkursboets räkning. Detta 

behöver dock inte ske i den mån pengar behövs till betalning av löpande 

utgifter. I denna ordning föreslås inte någon ändring. Jag har således inte 

funnit tillräckliga skäl för att som föreslagits av några remissinstanser före

skriva att penningmedlen skall sättas in på postgirokonto. Nuvarande 

första stycket innehåller också föreskrifter enligt vilka rättens ombudsman 

skall godkänna den bank där insättning skall ske och att ombudsmannen 

skall medge vad som får hållas inne för betalning av löpande utgifter. 

Dessa frågor kan som kommitten har föreslagit utan olägenhet överlämnas 

åt förvaltaren att bedöma. Nämnda föreskrifter har därför fått utgå. 

Första stycket gäller även mindre konkurs (185 b § första stycket). 

Detsamma gäller andra stycket om skyldighet för förvaltare att erlägga 

ränta till boet i vissa fall. 

I paragrafens tredje stycke föreskrivs f.n. att förvaltaren, så länge 

konkursen pågär, inom en vecka efter utgången av varje kvartal skall till 

rättens ombudsman lämna räkning över boets inkomster och utgifter under 

det gångna kvartalet (kvartalsräkning). Om pengar under någon del av 

kvartalet stått inne på bank, skall vid räkningen fogas av banken bestyrkt 
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uppgift om insättningar och uttag som förekommit under kvartalet. 

Enligt fjärde stycket gäller f.n. att förvaltaren även efter konkursens slut 

skall ha boets medel insatta pä bank till dess lyftning påkallas av därtill be

rättigad borgenär. Förvaltaren skall underrätta konkursdomaren om i 

vilken bank medlen finns. Grunden till denna underrättelseplikt är att 

medel. som beräknats för utdelning. i vissa fall inte får lyftas förrän lång tid 

efter konkursens slut. Det har då ansetts bereda den som är berättigad till 

medlen trygghet att kunna få upplysning hos konkursdomaren om i vilken 

bank de är insatta. Förvaltaren skall dessutom inom en vecka från 

utgången av varje kalenderår till rättens ombudsman avge sådan redo

visning som anges i tredje stycket. När det inte längre finns några medel 

att lyfta. skall ombudsmannen anmäla detta till konkursdomaren. 

Kommitten föreslår att tidsfristen för avlämnande av kvartalsräkning 

förlängs till två veckor. Kommitten nämner att Sveriges grossistförbund 

framfört önskemål om en sådan ändring och därvid åberopat att bl.a. 

semestrar och svårigheter att få saldobesked från banker kan göra det 

svårt att iaktta frister på en vecka. Motsvarande förlängning föreslås av 

kommitten i fråga om sädan redovisning som avses i 58 § fjärde stycket. 
Vad kommitten har föreslagit på dessa punkter har inte mött någon erinran 

vid remissbehandlingen. Även jag godtar förslaget. Genom detta erhålls 

likformighet med vad som gäller beträffande halvårsberättelserna (56 §). 

Tredje och fjärde styckena har ändrats i enlighet härmed. 

I gällande tredje stycke föreskrivs att kvartalsräkningen skall avlämnas 

till och granskas av rättens ombudsman samt hållas tillgängliga för borge

närerna och gäldenären. Denna föreskrift motsvaras i kommittens förslag 

av en bestämmelse att räkningen skall avlämnas till tillsynsmyndigheten. 

Enligt kommitten är det utan särskild föreskrift givet att räkningarna skall 

granskas av tillsynsmyndigheten. Kommittens förslag har föranlett 
erinran frän en remissinstans. Denna anser att konkursdomarens möjlig

heter att lämna upplysningar till borgenärerna inte bör minskas genom att 

vissa förvaltningshandlingar inte tillställs konkursdomaren utan bara 

tillsynsmyndigheten. Jag delar remissinstansens uppfattning. Förvaltaren 

bör alltså lämna avskrift av kvartalsräkningen till konkursdomaren. 

Kommitten framhåller att handlingar som kommit in till tillsynsmyndig

heten i princip är offentliga. Någon särskild föreskrift om att kvartals

räkning skall hållas tillgänglig för borgenärerna och gäldenären behövs 

därför ej längre. För min del vill jag erinra om att - som jag tidigare 
(avsnitt 5.3.5) har nämnt -- frågan huruvida det skall finnas möjlighet att 

sekretessbelägga handlingar hos tillsynsmyndigheten kommer att prövas i 

annat sammanhang. Förevarande departcmentsförslag utgår liksom 

kommittens förslag från att kvartalsräkningar är offentliga. Nägon särskild 

bestämmelse som ger borgenärer och gäldenären rätt att ta del av dessa 

räkningar behövs därför inte. 

I enlighet med det sagda föreskrivs i tredje stycket i förevarande 
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paragraf att förvaltaren skall avlämna kvartalsräkningen till tillsyns

myndigheten och lämna avskrift av räkningen till konkursdomaren. 

I fjärde stycket har gjorts den ändringen att förvaltarens underrättelse 

om i vilken bank medel står inne efter konkursens slut skall lämnas till 

tillsynsmyndigheten i stället för som enligt gällande lag till konkurs

domaren. Årligen skall redoyisning avges till tillsynsmyndigheten inom två 

veckor efter kalenderarets utgång. På motsvarande sätt skall även anmälan 

om att medel inte vidare finns att lyfta göras av förvaltaren hos tillsyns

myndigheten. 

Om överskott undantagsvis skulle uppstå i ett konkursbo. följer av 

bestämmelsen i första stycket av förevarande paragraf att sådant överskott 

skall stå inne på bank till dess det tas emot av gäldenären. 

59 § Paragrafen anger tillsynsmyndighetens grundläggande skyldigheter 

och befogenheter. Regleringen har behandlats i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.3.3). Lagrummet har sin närmaste motsvarighet i 59 § första 

stycket i gällande lag. 

Tillsynsmyndighetens uppgifter framgår även av andra paragrafer än 

förevarande 59 §. Viktiga uppgifter är t.ex. att yttra sig i fråga om 

utseende av slutlig förvaltare ( 46 §. jfr 47 och 48 §§ ), om antalet förvaltare 

(41 och 47 §§)och om tillsättande av rådgivare och/eller förlikningsman (50 

a § ), granska berättelser enligt 55 och 56 §§ samt kvartalsräkningar (58 § ). 

lämna upplysningar till bl.a. konkursdomaren och borgenärer (60 §),göra 

framställning om att olämplig förvaltare skall entledigas och yttra sig över 

annans framställning (80 §), yttra sig över arvodesanspråk (85 §). göra 

framställning om att gäldenären åläggs reseförbud m.m. (88 §) eller att 

denne hämtas eller häktas (95 §), ta emot gäldenärens pass i före

kommande fall (88 §). granska och yttra sig över (ev. klandra) förvaltarens 

slutredovisning ( 189 och 191 §§) och i förekommande fall förvara gäldenä

rens bokföring efter konkursen (206 §). Tillsynsmyndigheten får fullfölja 

talan mot beslut av konkursdomaren i den utsträckning 210 a §anger. 

Uppgifter som ligger utanför den egentliga tillsynen är att avgöra tvist 

om hur mycket av gäldenärens arbetsinkomst som skall tillkomma 

konkursboet. m. m. (27 och 98 §§)samt att avgöra vilken mening som skall 

gälla om flera förvaltare utsetts och majoritet för viss mening inte före

ligger (50 §). 

Konkursdomaren utövar inte någon tillsyn över förvaltningen och skall 

således inte hålla någon uppsikt över förvaltarens verksamhet. 

Enligt paragrafen skall tillsynsmyndigheten övervaka att förvaltningen 

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med KL och andra 

författningar. Detta innebär att en materiell tillsyn skall utövas över 

konkursförvaltningen. Häri ingår bl.a. att tillse att förfarandet inte drar 

med sig onödiga kostnader. Intresset av ett billigt förfarande måste dock 

som jag framhållit i de allmänna motiven vägas mot de vinster som 
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exempelvis vissa -- i och för sig kostsamma -- ätglirder kan tlinkas 

medföra for boet. Enligt paragrafens andra mening skall slirskilt tillses att 

avvecklingen av konkursen inte fördröjs i onödan. Även i detta hänseende 

mflstc en avvägning göras. Ett uppsknv med avvecklingen kan ihland vara 

till fördel för boet. Viktigt är att en konkurs inte får förhalas i syfte att gäl

deniiren skall hinna förvärva ytterligare egendom. Bland de författningar 

utom KL och KF vilkas efterlevnad tillsynsmymligheten skall övervaka 

märks lönegarantilagen och den arhctsrättsliga lagstiftningen - t. ex. Jagen 

( 1974: I'.!) om anställningsskydd - och skatterättslig lagstiftning - t. ex. la

gen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. Tillsynen skall naturligtvis i första hand 

grundas på de redogörelser som en förvaltare normalt har att lämna. dvs. 

förutom kvartalsräkningar förvaltarberättelse (55 *)och halvårsberättelser 

(56 *). Därutöver får myndigheten vid behov begära ytterligare upplys

ningar av förvaltaren. En uttrycklig befogenhet härtill finns föreskriven i 

60 * första stycket. Myndigheten har vidare enligt förevarande paragraf 

\tredje meningen) rätt att när som helst fordra särskild redovisning av för

valtaren. 

I tillsynen ingår också att övervaka att förvaltarens berättelser och 

kvartalsräkningar kommer in i rätt tid. 

Tillsynsmyndigheten har vidare att se till att förvaltaren utreder om 

anledning till misstanke om gäldcnärsbrott föreligger och att han inger 

anmälan enligt 55 § tredje stycket när så är påkallat. I denna del torde 

tillsynsmyndigheten i sin egenskap av kronofogdemyndighet ha möjlig

heter att vara förvaltaren behjälplig med upplysningar om gäldenärens 

verksamhet. 

Jag har i den allmänna motiveringen understrukit vikten av att samhället 

med hänsyn till sitt ansvar bl.a. för sysselsättningen har insyn i konkurs

förvaltningen. Även denna aspekt måste beaktas vid fullgörandet av till

synen. Om konkursgäldenären har drivit rörelse. bör tillsynsmyndigheten 

således bl.a. göra förvaltaren uppmärksam på de olika möjligheter till stöd 

fri\.n det allmiinna som kan finnas och som kan underlätta en fortsatt drift 

av rörelst:n. Nfa det gäller sysselsättningsfrägor bör tillsynsmyndigheten 

samri\da med de olika organ som är verksamma inom arbetsmarknads- och 

regionalpolitiken. Jag erinrar om att kronofogdemyndigheterna sedan 

länge samarbetar med sådana organ. Till undvikande av missförstllnd vill 

jag framhålla att det är förvaltaren som med beaktande av samtliga borge

närers riitt ensam har att bestämma i de olika förvaltningsfrågorna och att 

han inte är skyldig att samråda med tillsynsmyndigheten i dessa. Tillsyns

myndighetens uppgift i detta sammanhang är alltså närmast av informativ 

karaktär. 

Tillsynsmyndigheten har även att utöva en formell tillsyn över förvalt

ningen. dvs. att övervaka att räkenskaperna förs på ett sätt som överens

stämmer med 57 * och de räd och anvisningar rörande bokföring som kan 

ha utfärdats. Enligt 60 § första stycket skall tillsynsmyndigheten ha tillgång 
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till förvaltarens bokföring. Myndigheten far enligt tredje meningen i före

varande paragraf vid behov inventera konkursboets kassa och övriga till

gångar samt - som nyss nämnts - infordra särskild redovisning av förval

taren. 

Bestämmelserna tim kvartalsräkning i 58 § tredje stycket innehåller 

ingen föreskrift om att förvaltaren vid denna skall foga verifikationer på de 

inkomster och utgifter som förekommit under den aktuella perioden. Inte 

heller har förvaltaren ålagts att förete utdelningsverifikationer. t.ex. när 

han enligt 58 § fjärde stycket gör anmälan om att medel tillställts borge

närerna eller att det inte vidare finns medel att lyfta. Så snart anledning 

förekommer bör tillsynsmyndigheten emellertid med stöd av förevarande 

59 § fordra in bevis av förvaltaren angående uppgivna inkomster och 

utgifter resp. verkställd utdelning. 

För att tillsynen skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt i mera 

komplicerade konkurser fordras ofta särskild sakkunskap i företagsekono

miskt och revisionstekniskt avseende. Det är som jag har anmärkt i den 

allmänna motiveringen önskvärt att erforderlig expertis i möjligaste mån 

knyts till själva tillsynsmyndigheten. Jag kan nämna att tjänster kommer 

att inrättas vid de tre största kronofogdemyndigheterna i landet för utred

ning, bedömning och rådgivning i företagsekonomiska och revisions

tekniska frågor. Dessa tjänstemän bör kunna utnyttjas även vid tillsynen i 

konkurser. I övrigt torde sett på kort sikt tillsynsmyndighetens behov av 

expertis fä tillgodoses genom att tjänstemän vid länsstyrelserna anlitas. 

Det bör också vara möjligt för myndigheten att konsultera utomstående 

experter. 
När det gäller revisionsteknisk expertis föreskrivs i fjärde meningen av 

förevarande paragraf att tillsynsmyndigheten, om särskilda omständighe

ter föranleder det, äger utse en eller flera revisorer för granskning av boets 

räkenskaper och förvaltningen i övrigt. Ett sådant förordnande bör utfär

das endast i den mån utomstående personer måste anlitas. Det får i senare 

sammanhang övervägas om särskilda bestämmelser om skyldighet för 

tjänsteman vid länsstyrelse att motta revisionsuppdrag eller eljest biträda 

tillsynsmyndigheten är erforderliga. 

Ersättning till revisor som utses enligt 59 § fjärde meningen är att anse 

som en myndighetens kostnad. Den skall sålunda inte debiteras konkurs

boet. Indirekt berörs naturligtvis konkursboet av revisorskostnaden ge

nom att denna kan påverka storleken av statens ersättning för tillsynskost

nad enligt 42 § fjärde stycket. 
Tillsynsmyndighetens skyldighet att övervaka förvaltarens verksamhet 

upphör inte i och med konkursens avslutande utan omfattar även t.ex. 

kontroll av sådana förvaltaråtgärder som föreskrivs i 58 §fjärde stycket. 

I tillsynsmyndighetens uppgift att verka för att konkursförvaltningen 

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt ligger också att myndigheten generellt 

bör verka för en riktig och enhetlig tillämpning av gällande föreskrifter 
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rörande konkursförvaltning. Detta kan ske genom allmänna råd och 

upplysningar. Informationen kan avse bacte praktiska nch rättsliga frägor. 

I samband härmed bör blanketter och formulär för olika åtgärder tillhanda

hållas dem som brukar anlitas som förvaltare. Även kurser kan behöva 

anordnas. Det iir naturligtvis inte ändamålsenligt att var och en av landets 

tillsynsmyndigheter på egen hand bedriver här avsedd verksamhet. Det 

synes mig lämpligt att RSV i sin egenskap av centralt administrativt organ 

medverkar. Jag vill starkt understryka att varken RSV eller tillsyns

myndighet skall utfärda några bindande föreskrifter eller anvisningar för 

förvaltarnas arbete. Här är i stället fråga om att genom råd och information 

underlätta för förvaltarna i deras olika förvaltningsuppgifter. 

Naturligtvis står det den enskilda tillsynsmyndigheten fritt att vid sidan 

av den information som kan komma till stånd med biträde av RSV vid 

behov utfärda de allmänna råd och upplysningar för förvaltarna inom 

myndighetens verksamhetsomräde som betingas av lokala förhållanden 

eller myndighetens egna iakttagelser. 

Jag vill tillägga att RSV i sin egenskap av centralt organ för administra

tionen av kronofogdemyndigheterna har ett ansvar för att tillsynsverksam

heten bedrivs på ett enhetligt sätt över hela landet. RSV bör bl.a. se till att 

informationsutbyte kommer till stånd mellan de olika myndigheterna. Till 

RSV:s uppgifter i detta sammanhang hör också att sörja för utbildning av 

kronofogdemyndigheternas personal. Jag räknar med att verket redan 

innan reformen sätts i kraft sätter in betydande resurser för att tillgodose 

behovet av utbildning för de nya uppgifterna. 

Enligt 185 a § tredje stycket gäller 59 § även beträffande tillsynen över 

förvaltningen i mindre konkurs. 

60 § Motsvarighet till bestämmelserna i denna paragraf finns i 59 § andra 

och fjärde styckena i gällande lag. 
Första stycket föreskriver att tillsynsmyndigheten och granskningsman 

har rätt att fä tillgång till bokföringen och att på begäran fä upplysningar av 
förvaltaren om boet. 

F.n. föreskrivs i 59 § tredje stycket att borgenär och gäldenären har rätt 

att ta del av redovisningshandlingar som förvaltaren har gett in till rättens 

ombudsman. Med hänsyn till att den redovisning som ges in till tillsyns

myndigheten är offentlig behövs inte någon motsvarighet till denna 

bestämmelse (jfr vid 58 § ovan). 

Gällande lag (59 § fjärde stycket) föreskriver skyldighet för rättens 

ombudsman och förvaltaren att på begäran meddela upplysningar om boet 

till konkursdomaren, borgenär eller gäldenären. Kommitten föreslår att 

motsvarande upplysningsskyldighet skall åvila tillsynsmyndigheten och 

förvaltaren. Kommitten föreslår vidare att tillsynsmyndigheten skall vara 

skyldig att lämna granskningsman upplysningar om boet. Någon sädan 

upplysningsplikt finns f.n. inte för rättens ombudsman. Jag ansluter mig till 
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kommittens förslag. Bestämmelser i ämnet har tagits upp i andra stycket av 

förevarande paragraf. Konkursdomaren kan ha intresse av att fä upp

lysningar av tillsynsmyndigheten och förvaltaren I.ex. för prövningen av 

frågan om konkursen bör avskrivas enligt 186 §. 

Till följd av bestämmelserna i 185 * a tredje stycket och 185 b ~ första 

stycket gäller 60 § även i mindre konkurs. 

Jag vill erinra om att förvaltaren vid sidan av den upplysningsplikt som 

åvilar honom enligt 60 g har skyldighet att informera vederbörande arbets

tagarorganisation om förvaltningen till följd av reglerna i lagen ( 1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet (18-22 ~§). 

61 § Denna paragraf motsvaras i gällande lag av 60 §.där regler ges om 

fortsättande eller återupptagande av rörelse. Om gäldenären har idkat 

rörelse. får denna enligt gällande lag drivas vidare för konkursboets 

räkning endast i den mån det är nödvändigt för en ändamålsenlig utredning 

av boet. 

Kommitten anser att nuvarande reglering är onödigt sträng. Som förut

sättning för fortsatt drift bör det enligt kommittens mening räcka med att 

det befinns ändamålsenligt. Kommittens förslag har i allmänhet godtagits 

av remissinstansema. LO har dock med hänsyn till arbetstagarintressena 

förordat en bestämmelse om att förutsättningarna för fortsatt verksamhet 

alltid skall prövas. 

För egen del villjag först framhålla att en utvidgning av möjligheterna att 

fortsätta driften står i samklang med de ökade möjligheter till stöd och 

bidrag av det allmänna som numera föreligger och som kan bli av betydelse 

även i konkurs. Som framgår av vad jag tidigare (avsnitt 5.1) har framhållit 

miste en förvaltare i allmänhet inom den ram som hänsynstagandet till 

borgenärernas intressen utgör ta även sysselsättningspolitiska hänsyn. En 

förvaltare måste således noga utreda vilka lösningar som är bäst ägnade 

att tillgodose såväl borgenärsintressena som de sysselsättningspolitiska 

intressena. Mot bakgrund av det sagda anser jag att skäl ej föreligger för 

den av LO förordade regleringen. Jag vill tillägga att frågan om en rörelse 

skall läggas nt!d eller drivas vidare normalt torde falla under reglerna i 

lagen ( 1976:580) om medbestämmande i arbetslivet angående s.k. primär 

förhandlingsskyldighet (jfr avsnitt 5.2.6). Jag ansluter mig alltså till 

kommittens förslag. 61 § har ändrats i enlighet härmed. 

F.n. fordras samtycke av rättens ombudsman och i vissa fall av borge

närskollektivet till att en rörelse fortsätts. Reglerna härom har utmönstrats 

i enlighet med de överväganden som redovisats i de allmänna motiven 

(avsnitt 5.2.5). Frågan om gäldenären~ rörelse skall fortsätta eller läggas 

ned får i regel anses vara en sådan viktigare fråga som avses i 51 a §. För

valtaren skall alltså innan han beslutar i saken samråda med särskilt 

berörda borgenärer. om hinder mot detta inte föreligger. Om det lämpligen 

kan ske, skall han även samråda med gäldenären. Nuvarande bestäm-
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melsc om att gäldenären skall höras har med hänsyn härtill utgått. 
Enligt gällande ordning (60 § fjärde meningen) fär gäldenärens rörelse 

inte fortsättas längre än ett år från första borgenärssammanträdet, om inte 
en kvalificerad majoritet av borgenärerna går med på det. Ettårsbegräns

ningen skall ses mot bakgnmd av att varken borgenärerna eller gäldenären 

bör behöva finna sig i att konkursförfarandet blir alltför långdraget. Enligt 
förevarande förslag får gäldenärens rörelse ej fortsättas mer än ett år från 

första borgenärssammanträdet om det inte föreligger särskilda skäl. Ett 

särskilt skäl att fortsätta rörelsen längre än ett år kan t.ex. vara att det 

yppats möjligheter till en fördelaktig överlåtelse av rörelsen i dess helhet. 

Enligt 59 § har tillsynsmyndigheten att övervaka att avvecklingen av en 
konkurs inte fördröjs i onödan. 

62 § Enligt 61 § i gällande lag fär egendomen i konkursboet med vissa 

undantag inte säljas före första borgenärssammanträdet. Efter detta skall 

egendomen enligt 62 § i gällande lag i princip säljas så snart som möjligt. 

Förevarande paragraf, som har behandlats i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.2.5), uppställer som grundregel att konkursboets egendom skall 

säljas så snart det lämpligen kan ske. Denna regel kan sägas ersätta 

gällande reglering i 61 och 62 §§. 

Försäljningen av egendomen ankommer i princip på förvaltaren. Även 

interimsförvaltaren kan få ta ställning till försäljningsfråga. Den nya regle

ringen innebär att förvaltaren kan låta försäljningen anstå en kortare tid. 
om förmånligare villkor kan uppnås därigenom. Även ett längre uppskov 

med realisation bör kunna äga rum. om det finns goda skäl att anta att 
detta leder till bättre resultat. En anledning till anstånd kan också vara att 

gäldenären kan väntas komma med ackordsförslag (jfr 66 §). 

I huvudsaklig överensstämmelse med de undantag som f.n. föreskrivs i 
62 § skall avsteg från grundregeln göras om det föranleds av bestäm
melserna i 61, 63 och 66 §§, 70 §andra stycket. 71 §femte stycket samt 149 

§ andra stycket. 
Det ankommer på gäldenär som med stöd av 63 § vill ha uppskov med 

försäljning att visa att han i hovrätten har anfört besvär mot beslutet att 
försätta honom i konkurs. 

Regleringen i 62 § ersätter sålunda nuvarande 61 § första stycket. Be

stämmelserna i 61 § andra och tredje styckena ersätts i förslaget av 67 § 

första stycket. 

64 och 65 §§ Ett av de i 62 § i gällande lag föreskrivna undantagen från 

huvudregeln att boets egendom skall säljas snarast möjligt efter första 

borgenärssammanträdet föranleds av bestämmelserna i 64 § KL. I denna 

paragraf finns vissa regler om uppskov med försäljningen. Väcker för

valtaren fråga om så.dant uppskov eller gör borgenär eller gäldenären 

framställning därom hos rättens ombudsman, får ombudsmannen och för-
19 Riksdat::en 1978/79. I sam/. Nr 105 
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vallaren besluta att försäljningen skall anstä viss tid. dock högst sex 

månader från första borgenärssammanträdet. Kan ombudsmannen och 

förvaltaren inte enas eller är borgenär eller gäldenären missnöjd med deras 

beslut eller har längre uppskov yrkats. skall borgenärerna sammanträda 

för att besluta i saken. Längre uppskov än ett år får ske endast under förut

sättning att en kvalificerad majoritet bland borgenärerna är ense om det. 

Rättens ombudsman kan bestämma att försäljningen skall anstå till dess 

att frågan om uppskov avgörs. I 65 § ges vissa föreskrifter som knyter an 

till 64 §. 

Med den nya regleringen i 62 § rörande tidpunkten för försäljning av 

boets egendom blir de särskilda uppskovsbestämmelsema i 64 §och därtill 

anslutande bestämmelser i 65 § obehövliga. På grund härav har 64 och 65 

§§ upphävts i förslaget. 

66 § Om gäldenären kommer in med ackordsförslag under konkursen. 

får enligt 66 § i gällande lag boets egendom inte utan samtycke av rättens 

ombudsman säljas innan ackordsfrågan avgjorts. Hinder mot försäljning 

föreligger dock inte. om den är förenlig med ackordsförslaget eller behövs 

för ändamål som anges i 171 §. dvs. för betalning av konkurskostnader 

eller massafordringar eller förmånsberättigade fordringar. 

Av den angivna regleringen framgår att förvaltaren i två fall själv får 

bestämma om försäljning, när gäldenären kommit in med ackordsförslag 

men innan ackordsfrågan blivit avgjord. Förutom försäljning för ändamål 

som sägs i 171 § kan förvaltaren sålunda besluta om sådan försäljning som 

är förenlig med ackordsförslaget. 
I andra fall än de nu nämnda krävs samtycke av rättens ombudsman för 

att egendom skall få säljas trots att gäldenären har kommit in med 

ackordsförslag. Kommitten föreslår att det överlämnas åt förvaltaren att 

avgöra även sådana fall där det f.n. fordras samtycke av rättens ombuds

man. För att egendom skall få avyttras i andra lägen än där försäljning är 

förenlig med ackordsförslaget eller behövs för ändamål som avses i 171 § 

bör emellertid enligt kommitten krävas att det föreligger särskilda skäl. Jag 

godtar kommittens förslag som inte har föranlett någon erinran vid remiss

behandlingen. Paragrafen har ändrats i enlighet härmed. 

Särskilda skäl för försäljning kan föreligga om en snabb försäljning är 

mycket väsentlig för konkursboet.Situationen kan också vara den att för

säljning redan har påbörjats när ackordsförslag kommer in och att det är 

mycket olägligt att stoppa den. I synnerhet om det finns små utsikter att 

uppnå ackord kan det vara olämpligt att då fördröja avvecklingen av boet. 

I de mera betydelsefulla realisationsspörsmål som kan uppkomma i fall 

som avses i 66 §bör förvaltaren i regel höra gäldenären enligt 51 a §. 

Ytterligare undantag från försäljningsförbudet enligt förevarande 

paragraf föreskrivs i 67 §första stycket. 
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67 § I 61 § första stycket i gällande lag föreskrivs att försäljning av 

egendom i boet inte får äga rum före första borgenärssammanträdct utöver 

vad som kan föranledas av besliimmelserna i 23. 24. 60 och 73 ~§. Andra 

och tredje styckena i nämnda 61 § föreskriver betr~iffandc lös egendom 

vissa ytterligare undantag från huvudregeln i första stycket. Enligt 

nuvarande 67 §första stycket skall vad som i 63. 64 och 66 ~§ KL är före

skrivet om uppskov med försäljning av egendom inte utgöra hinder mot 

sådan försäljning som enligt 61 § KL får äga rum även före första borge

närssam man! rädet. 

Som har framgått tidigare skall 64 § KL upphävas. Motsvarigheten till 

nuvarande 60 §har i departementsförslaget upptagits som 61 §.Som också 

framgfltt har gällamlc krav i KL på samtycke av rättens ombudsman utgått 

Ufr 61 §tredje stycket KL). Av 62 §i dcpartementsförslaget följer att boets 

egendom som regel skall säljas så snart det lämpligen kan ske. Med 

beaktande av det nu anförda har första stycket i förevarande paragraf 

utformats. Stycket kan sägas i sak motsvara regleringen i nuvarande 67 § 

första stycket jämfört med nuvarande 61 §. 

F.n. föreskrivs i 61 § andra stycket att lös egendom. som gäldenären 

anvisar. såvitt lämpligt skall säljas i första hand för betalning av utgifter 

för boet i där avsedda fall. Vidare gäller enligt tredje stycket i samma 

paragraf att gäldenären. när det lämpligen kan ske. skall höras beträffande 

försäljning som avses i andra stycket. Dessa föreskrifter har ingen motsva

righet i förevarande paragrafs första stycke. Jag delar kommittens mening 

att den generella föreskriften om gäldenärens hörande (51 a § andra me

ningen) är tillräcklig i nu berörda hänseenden. 

I andra stycket av förevarande paragraf har inte gjorts annan ändring än 

som föranleds av att rättens ombudsman inte vidare skall förekomma. 

69 § I gällande 69 § föreskrivs att förvaltaren skall underrätta rättens 

ombudsman, innan han efter första borgenärssammanträdet vidtar åtgärd 

för försäljning av egendom i boet. Bestämmelsen är tillämplig i de fall då 

förvaltaren enligt gällande lag inte är skyldig att begära samtycke av 

rättens ombudsman till försäljning. Ombudsmannen har nämligen ansetts 

böra hållas informerad om hur långt realisationsförfarandet fortskridit för 

att få tillfälle att framställa lämpliga erinringar angå.ende tid och närmare 

anordningar för auktion m. m. Med hänsyn till de uppgifter som enligt de

partementsförslaget ankommer på förvaltaren och tillsynsmyndigheten be

hövs inte nagon motsvarighet till 69 § i gällande lag. Paragrafen föreslås 

därför upphävd. 

70 § I denna paragraf ges regler om hur försäljning av i konkursboet 

ingående fast egendom skall ske. I paragrafen har skett ändringar som 

föranleds av att gällande krav på samtycke m.m. till vissa förvaltnings

åtgärder skall utmönstras. Förvaltaren får således på egen hand bedöma i 
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vad man en försäljning i annan ordning än den exekutiva är fördelaktigare 

för hoet. Samråd enligt 51 a § är naturligtvis ofta påkallat i denna frnga. 

71 * Paragrafen innehåller bestämmelser om försäljning av lös egendom 

och har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.5l. 

Försäljning av lös egendom. som inte sker genom fortsiittande av gälde

närens rörelse. förutsätts enligt nuvarande första stycket normalt äga rum 

på auktion. Även försäljning i annan ordning kan förekomma men detta 

kräver särskilt samtycke av rättens ombudsman eller borgenärerna. 

Enligt den nya regleringen i första stycket skall försäljning av lös 

egendom som inte sker genom fortsättande av rörelse äga rum på auktion 

eller i annan ordning efter vad förvaltaren finner vara mest fördelaktigt för 

boet. Bestämmelsen innebär att förvaltaren utan att behöva inhämta sam

tycke frän något håll får välja det försäljningssätt som han med hänsyn till 

egendomens beskaffenhet och andra omständigheter anser vara mest för

delaktigt i det aktuella fallet. Försäljning av lös egendom på auktion och 

under hand skall alltså vara likställda alternativ i fortsättningen. Härige

nom kommer en i princip likartad ordning att gälla i fråga om försäljning av 

fast och lös egendom (jfr 70 § första stycket). Liksom beträffande fast 

egendom kan det finnas anledning till samräd enligt 51 a § om det lämpli

gaste försäljningssättet. Den nya ordningen föranleder ändringar även i pa

ragrafens tredje stycke. 

Enligt förevarande paragrafs andra stycke gäller att lös egendom. vari 

borgenär har panträtt eller annan särskild förmänsrätt, inte utan hans 

medgivande får säljas pä annat sätt än pä auktion, om hans rätt är 

beroende av försäljningen (jfr undantag i tredje stycket). I denna ordning 

görs ingen ändring (se avsnitt 5.2.5). Bestämmelsen innebär undantag från 

den nya principen att förvaltaren självständigt avgör förvaltningsfrågorna 

(se även 76 §). 

72 § Om rättens ombudsman eller borgenärerna samtycker till under

handsförsäljning av fast eller lös egendom. när visst anbud inte föreligger 

och blir antaget, skall enligt 72 § KL ges föreskrifter till förebyggande av 

försäljning till underpris. Som exempel på vad sädana föreskrifter kan gå 

ut pä anges i paragrafen infordrande av anbud, lägsta försäljningspris och 

värdering av egendomen genom sakkunnig. 

Till följd av ändringarna i 70 och 71 §§ behöver förvaltaren i princip inte 

utverka något samtycke till att fä sälja egendom under hand. Lös egendom 

vari borgenär har särskild förmånsrätt fär dock enligt 71 § andra stycket 

inte utan dennes samtycke säljas annat än på auktion. om hans rätt är 

beroende av försäljningen (jfr visst undantag i tredje stycket). Regleringen 

i 72 § torde knappast ta sikte på sådant samtycke som avses i 71 § andra 

stycket. 

Av det sagda följer att bestämmelserna i 72 §inte vidare blir tillämpliga. 
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Det föreslås därför att paragrafen upphävs. 

På grund av bestämmelsen i 51 a § kan förvaltaren vid underhands

försäljning av mera omfattande egendom böra samråda med särskilt 

berörda borgenärer om lägsta pris och andra villkor som är av betydelse i 

försäljningsfr:igan. 

76 § Om konkursbos egendom skall säljas på auktion genom för

valtarens försorg. skall denne enligt 74 § KL låta kungöra auktionen på sätt 

och inom tid som föreskrivs i utsökningslagen för kungörande av auktion i 

motsvarande fall. Kungörelsen behöver dock inte föras in i Post- och 

Inrikes Tidningar. De bestämmelser som här är av betydelse finns i 89-91 

§§ utsökningslagen. 20 §lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast 

egendom (jfr 21 och 23 §§ kungörelsen ( 1971: I 097) om exekution i fast 

egendom). 6 §lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m. 

(jfr 7 och 9 §§ kungörelsen (1971: 1102) om exekution i luftfartyg m.m.) 

samt 6 § lagen ( 1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp 

m.m. (jfr 5-7 och 10 §§förordningen (1975:943) om exekution i registrerat 

skepp m.m.). 

I gällande lydelse av 76 §föreskrivs att förvaltaren, om han finner kun

görelsesättet enligt 74 §inte vara ägnat att ge kungörelsen tillräcklig offent

lighet, skall vidta de ytterligare åtgärder som kan anses behövliga. De 

bestämmelser som förvaltaren enligt det nyss sagda skall tillämpa i fråga 

om kungörande av auktionen har nyligen varit föremål för översyn. 

Bestämmelserna ger förvaltaren möjlighet att anpassa kungörandet till 

förhållandena i det enskilda fallet. I fråga om kungörelse av auktion på lös 

egendom skall förvaltaren sålunda bestämma i vilken eller vilka orts

tidningar kungörelsen skall införas och i övrigt kungöra auktionen på 

lämpligt sätt. När det gäller auktion på t.ex. fast egendom ger 4 § lagen 

(1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. för

valtaren möjlighet att utvidga kungörandet utöver det obligatoriska kun

görandet i ortstidning. Med hänsyn härtill har den nu ifrägavarande före

skriften i 76 § fält utgä. 

Enligt gällande 76 § skall vidare förvaltaren. om han i nägot fall finner 

det tillräckligt att auktionen kungörs i mindre utsträckning än som före

skrivs i 74 §. begära samtycke till det av rättens ombudsman. I förslaget 

har kravet på samtycke av rättens ombudsman bortfallit. Förvaltaren fär 

alltså själv bestämma om inskränkning i kungörandet. Dock föreskrivs i 

överensstämmelse med gällande lydelse av 76 § när det gäller kungörande 

av auktion pä fast egendom m.m. och pä lös egendom vari borgenär har 

särskild förmånsrätt att inskränkning i kungörandet inte fär ske utan 

samtycke av gäldenären resp. den borgenär som har särskild förmånsrätt i 

egendomen. 

77 § Enligt 77 § i gällande lag skall förvaltaren snarast möjligt vidta nöd-
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vändiga åtgärder för indrivning av hoets utesti'tcnde fordringar. Uppskov 

med indrivningen kan dock ske med tillämpning av bestämmelserna i 64 

och 6.'i §* om uppskov med försäljning av boets egendom. Om fordran inte 

kan indrivas utan att rättegång eller lagsökning eller mål om betalnings

förcHiggamk anhängiggörs eller skiljedom p!lkallas, gäller föreskrifterna i 

79 §. Anhängiggörs inte rättegång etc. eller påkallas ej skiljedom och 

kommer inte heller förlikning till stånd, skall fordringen i princip avyttras 

som annan lös egendom. Innebörden av 77 * är sålunda att utestående 

fordringar i första hand skall realiseras genom indrivning. 

Som framgått skall 64 och 65 §§ KL upphävas. Även motsvarande 

uppskovsregler i förevarande 77 §bör utgå. I linje med bestämmelsen i 62 § 

föreskrivs att förvaltaren skall föranstalta om indrivning av boets ford

ringar sä snart det lämpligen kan ske. 

Som framgår i det följande föreslås att 79 §KL skall upphävas. Till följd 

därav utgår hänvisningen i 77 § till sagda paragraf. Det bör tilläggas att för

valtaren liksom enligt gällande lag får avyttra fordringen som annan lös 

egendom när indrivning genom krav har misslyckats och rättegäng etc. 

eller förlikning inte kan antas ge bättre resultat än en försäljning av ford

ringen. 

En effektiv indrivning förutsätter att förvaltaren har en smidig kontors

organisation med noggrant utarbetade rutiner. Jag vill erinra om att kravet 

pä en sådan kontorsorganisation hör till de krav på förvaltarens kompetens 

som följer av 44 § (jfr avsnitt 5.2. I). 

78 § Om förlikningsanbud har lämnats angående osäker eller tvistig 

tillgång och förvaltaren finner det fördelaktigt för boet att anbudet antas, 

skall han enligt 78 § i gällande lag begära samtycke därtill av borge
närerna, när tillgängen utgörs av fast egendom, och annars av rättens 

ombudsman. Godkänner denne inte anbudet, får förvaltaren hänskjuta 

frågan till borgenärerna. När det lämpligen kan ske, skall förvaltaren höra 

gäldenären innan förlikning ingås. Motsätter sig gäldenären förlikningen 

och ställer han säkerhet för vad som bjuds. har han rätt att själv utföra 

tvisten. 
Paragrafen torde gälla såväl processuell förlikning som förlikning utom 

rätta. 
I förevarande paragraf har kraven pä samtycke till förlikning utgätt. 

Även den särskilda föreskriften om gäldenärens hörande har utmönstrats. 

Till följd härav gäller att förvaltaren i princip självständigt får avgöra. 

huruvida förlikningsanbud bör antas. I enlighet med de generella reglerna i 
51 a * kan han emellertid behöva höra särskilt berörda borgenärer och 

gäldenären. 

Enligt paragrafens andra mening har gäldenären. om han ställer säkerhet 

för vad som bjuds genom förlikning. rätt att själv utföra tvisten. Detta 

överensstämmer i sak med gällande lag. För tydlighets skull bör påpekas 
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att gäldenären har denna rätt oavsett om han har hörts eller ej. 

79 § Förvaltaren är behörig ställföreträdare för konkursboet som part i 

rättegång lika viil som han företräder boet i andra sammanhang. Detta 

gäller såväl interimsförvaltaren som den slutlige förvaltaren. Beträffande 
förvaltarens befogenheter ges emellertid i 79 § i gällande lag föreskrifter av 

huvudsaklig innebörd att han inte utan samtycke av rättens ombudsman 

får föra eller fullfölja talan för boets räkning. Detsamma gäller i fråga om 

lagsökning. betalningsföreHiggande och skiljeförfarande. Om förvaltaren 
underlåter att inhämta föreskrivet samtycke av rättens ombudsman. är det 

utan verkan på målet. Bristande samtycke av rättens ombudsman hindrar 

med andra ord inte processen. Förvaltaren ansvarar dock för kostnad och 
skada som kan uppkomma för boet. 

I överensstämmelse med de principer för förvaltningens bedrivande som 

förordats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.5l bör förvaltaren själv 

bedöma, om talan i rättegång eller motsvarande bör föras eller fullföljas. 

Det är givet att han därvid enbart skall se till boets bästa. Han bör av 

kostnadsskäl inte inlåta sig i andra rättegångar än där det finns goda 

utsikter till framgång. Även i detta sammanhang bör erinras om samråds

bestämmelserna i 51 a §. Med hänvisning till det sagda bör 79 § upphävas. 

I 22 § KL finns regler för det fallet att rättegång pägår mellan gäldenären 

och tredje man vid tiden för konkursbeslutet. 

Vad angår borgenärs talerätt gäller enligt 40 b § att han på eget 

kostnadsansvar kan föra talan om återvinning för den händelse förvaltaren 

inte vill föra sådan talan och inte heller ingår förlikning i saken. 

80 § I denna paragraf finns bestämmelser om entledigande av förvaltare. 

F.n. föreskrivs i första stycket att - om förvaltare visar motvilja, oskick
lighet eller försummelse vid fullgörandet av sitt uppdrag - rättens 

ombudsman. granskningsman, borgenär eller gäldenären får göra anmälan 
om förhållandet hos konkursdomaren. Enligt andra stycket i gällande 
lydelse får konkursdomaren, om anmälan görs eller han eljest finner 

anledning till anmärkning mot förvaltare, tillhålla denne att fullgöra sina 

åligganden eller skilja honom från befattningen. 
Första stycket i förslaget ersätter de nuvarande första och andra 

styckena. Enligt första meningen skall förvaltare på egen begäran ent

ledigas av konkursdomaren, om han visar skäl till det. Konkursdomaren 
skall pröva om giltigt skäl finns för avsägelsen. Det ligger emellertid i 

sakens natur att konkursboet i de flesta fall inte är betjänt av en förvaltare 
som är kvar mot sin vilja. I andra meningen föreskrivs att förvaltare som 

inte finnes vara lämplig eller av annan orsak bör skiljas från uppdraget 
skall entledigas av konkursdomaren. Beslut om entledigande förutsätter 

dock att framställning härom har gjorts av tillsynsmyndigheten, gransk
ningsman, borgenär eller gäldenären. Det ankommer på konkursdomaren 
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att pröva om skäl till entledigande föreligger. 
Konkursdomaren kan inte entlediga förvaltare av eget initiativ. Detta 

hänger samman med att konkursdomaren i det nya systemet inte längre 
skall svara för någon tillsyn. Konkursdomaren skall alltså inte självmant 
ingripa mot försumlig förvaltare och det åligger honom inte att fortlöpande 

hålla uppsikt över dennes verksamhet. 
Det är tillsynsmyndighetens sak att tillhålla förvaltare, som inte utför 

sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. att fullgöra sina åligganden. 

Någon särskild föreskrift på denna punkt är inte behövlig. 
Andra stycket svarar mot tredje stycket i den gällande lydelsen. Innan 

förvaltare entledigas, skall konkursdomaren inhämta yttrande av tillsyns
myndigheten. förutsatt att denna ej själv gjort framställning i saken. Av 
allmänna regler följer att förvaltare inte får entledigas utan att först ha 

blivit hörd. 
I överensstämmelse med gällande rätt skall borgenärerna enligt före

skrift i andra stycket ges tillfälle att yttra sig vid sammanträde inför 

konkursdomaren. innan slutlig förvaltare entledigas. Detta ligger i linje 
med att de skall höras, innan sädan förvaltare utses (se 46 §). Eventuellt 
utseende av ny förvaltare kan lämpligen bestämmas att äga rum vid samma 
sammanträde. 

Beslut om entledigande kan överklagas men länder omedelbart till efter
rättelse. om ej annat förordnas (2\0 §). 

Förvaltare som entledigas före konkursens slut skall enligt 189 § första 
stycket ofördröjligen lämna redovisning för sin förvaltning. 

I fråga om entledigande av förvaltare i mindre konkurs skall, enligt 185 a 
§ fjärde stycket första meningen. 80 § gälla i tillämpliga delar. 

81 § Denna paragraf innehåller bestämmelser om fördelningen av 

konkurskostnaderna på olika slags egendom i konkursboet. Reglerna torde 
böra tillämpas även på sådana kostnader som är att hänföra till massa
skulder. 

Rättens ombudsmans avskaffande har föranlett ändring i första stycket. 

Vidare har arvode till rMgivarelförlikningsman enligt 50 a § ansetts böra 
på samma sätt som arvode till förvaltare omfattas av regleringen i 81 §. 

82 och 83 §§ Dessa paragrafer innehåller de grundläggande bestäm
melserna om bestämmande av arvode till förvaltare. Vad som f.n. före
skrivs om rättens ombudsman har utgått. Till följd av hänvisning i 50 a § 

femte stycket skall 82 § andra och tredje styckena samt 83 § ha mot
svarande tillämpning beträffande arvode enligt 50 a §. 

84 § Här finns regler rörande framställning om förvaltararvode. 
Om förvaltare för viss förvaltningsåtgärd anlitat annan och ersättning 

därför tillgodoförts denne, skall enligt föreskrift i 84 § första stycket i 
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gällande lag detta anges i förvaltarens arbetsredogörelse. Som exempel på 

sådan åtgärd nämns i lagrummet förrättande av bouppteckning, utförande 

av rättegång och hållande av auktion. Enligt 52 § får förvaltaren vid behov 

anlita sakkunnigt biträde för viss förvaltningsåtgärd. Förevarande paragraf 

har ändrats så att exemplifieringen utgått och regleringen i stället knutits 

an till bestämmelsen i 52 §. I fråga om ersättning till sådant biträde kan 

hänvisas till vad som ovan sagts i anslutning till sistnämnda paragraf. I den 

mån gäldenärens egen personal har utnyttjats för åtgärder som hänför sig 

till förvaltningen bör lämpligen även detta framgå av redogörelsen. För

valtaren kan självfallet inte kräva arvode för sådant arbete. 

85 § Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av arvo

desärende. F. n. skall konkursdomaren genom kungörelse utfärda kal

lelse på rättsägama att utföra sin talan i ärendet. Särskilda kallelser på 

den som begärt arvode och gäldenären skall också utfärdas. Denna 
reglering har ersatts med en ordning som innebär att konkursdomaren i 

god tid före handläggningsdagen skall utfärda underrättelse om tid och 

plats för handläggning till borgenär som hos konkursdomaren begärt att bli 

underrättad samt till arvodessökanden och gäldenären. Underrättelsen 
skall innehålla uppgift om det belopp som fordras i arvode. Dessutom skall 

i fall som avses i 84 § andra stycket. dvs. när fråga kan uppkomma om att 

bestämma särskilt arvode för viss egendom, underrättelse av här avsett 

slag sändas till envar som har särskild förmånsrätt i egendomen och vars 

adress är känd. Sådan borgenär behöver alltså inte göra någon begäran om 

att bli underrättad. Enligt 84 §andra stycket skall förvaltaren tillhandahålla 

konkursdomaren förteckning över kända borgenärer med särskild för

månsrätt. Vidare har tillsynsmyndigheten fått överta rättens ombudsmans 
nuvarande uppgift att yttra sig över arvodesanspråk. Ändringarna har mo
tiverats i avsnitt 5.6. Någon ändring av den krets av personer som är tale

berättigade vid arvodesprövningen är inte avsedd (jfr nuvarande lydelse av 

andra stycket). Härutöver har nuvarande föreskrift landra stycket sista 
meningen l. enligt vilken kungörelse i vissa fall inte behöver utfärdas, ut

gått. 

86 § I denna paragraf föreskrivs f.n. att rättens ombudsman och för

valtare inte får uppbära arvode förrän slutredovisning avgetts. Vad som 

sägs om rättens ombudsman har utgått. 

86 a § Genom bestämmelser i 86 a § gällande lag ges möjlighet för 

rättens ombudsman och förvaltare att i undantagsfall erhålla förskott på 

arvode. Sådant förskott beslutas av konkursdomaren. I dessa bestäm

melser har gjorts ändring motsvarande den i 86 §. Därutöver gäller enligt 

förslaget att tillsynsmyndigheten, liksom f. n. rättens ombudsman, skall 

yttra sig i ärendet. 
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87 § Förvaltan:n kan bli personligen skadeståndsskyldig mot gäldenä

ren, borgenär. konkursboet och tredje man för fel eller försummelse i sam

band med förvaltningen. Denna skadeståndsskyldighet regleras inte i KL 
utan följer av allmänna rättsregler. Skadeståndstalan mot för.vallare måste 

v~ickas inom den tid som enligt 191 § KL gäller för klander av slutredovis

ning. Detta torde dock inte gälla skadeständ på grund av brott. 
Ett indirekt uttryck för att skadeståndsskyldighet för förvaltaren kan 

uppkomma ges i 87 § i gällande lag. Där fastslås att, om flera förvaltare 
eller rättens ombudsman och förvaltare är ansvariga för skada. deras 

ansvar är solidariskt. 
Den del av bestämmelsen som handlar om rättens ombudsman blir 

överflödig genom att rättens ombudsman skall avskaffas. Eftersom skade
stiindslagen i 6 kap. 3 § innehåller en allmän bestämmelse om solidariskt 
ansvar när flera skall ersätta samma skada har emellertid regleringen i 87 § 

i sin helhet kunnat utgå. 
Om tillsynsmyndigheten vid utövande av tillsynen gör sig skyldig till fel 

eller försummelse. kan som framhållits i avsnitt 5.3.5 staten bli ansvarig 

för därav föranledd skada i den utsträckning som följer av skadestånds
lagen. 

88 § I paragrafen. som har behandlats i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.8.2). föreskrivs inskränkningar i konkursgäldenärens personliga 
rörelsefrihet. När gäldenären är en juridisk person gäller inskränkningarna 
beträffande varje ställföreträdare för gäldenären. 

Första stycket i paragrafen behandlar gäldenärens möjligheter att lämna 
landet under konkursen. 

Liksom enligt gällande lag men i motsats till kommittens förslag görs 
skillnad mellan tiden till dess konkursbouppteckningen enligt 91 § har 

beedigats och tiden därefter. Sedan konkursbeslutet har meddelats och 
fram till dess bouppteckningseden har avlagts gäller enligt första stycket 
förbud för gäldenären att lämna landet utan samtycke av konkursdomaren. 
Förbudet inträder i och med konkursbeslutet och förutsätter alltså inte 
något särskilt förordnande. Förbudet gäller även om konkursbeslutet över
klagas (25 § första stycket KL). Enligt 19 § tredje stycket skall konkurs

domaren i kallelsen till första borgenärssammanträdet erinra gäldenären 
om att han enligt förevarande paragraf inte får lämna landet utan 

samtycke. En motsvarande erinran bör göras i mindre konkurs. Härom får 

lämnas föreskrift i KF. 
När gäldenären är juridisk person är som nyss nämnts samtliga ställföre

trädare underkastade i 88 § föreskrivna inskränkningar i rörelsefriheten. 

Enligt 91 § andra stycket behöver bouppteckningsed inte avläggas av den 
eller de ställföreträdare vilkas edgång förvaltaren bedömer sakna betydel

se. Sl\ länge inte ed har avlagts av en eller flera ställföreträdare för gäldenä
ren är emellertid samtliga ställföreträdare förbjudna att lämna landet. 
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Som nyss nämndes kan konkursdomaren ge sitt medgivande till att 

gäldenären reser utomlands. Medgivande ått lämna landet fär anpassas 

efter de föreliggande omständigheterna. Alla ställföreträdare för en 

juridisk person behöver inte behandlas lika. En styrelseledamot i ett aktie

bolag, vilken inte kan förväntas tillföra utredningen och avvecklingen av 

boet några uppgifter av betydelse. bör exempelvis kunna tillåtas resa 

utomlands. 

Efter det att bouppteckningsed enligt 91 § har avlagts gäller enligt första 

stycket att gäldenären i princip har rätt att resa utomlands. Han kan 

emellertid förbjudas att lämna landet. Förutsättning för sådant förbud är 

att det skäligen kan befaras att gäldenären genom att lämna landet undan

drar sig skyldighet som föreskrivs i KL. Att fara för att gäldenär lämnar 

landet föreligger kant. ex. framgå av att han vidtagit åtgärder som tyder på 

att han förbereder avresa. Situationen kan vara den att han kort före kon

kursen har fört över betydande penningmedel till utlandet. Det är dock inte 

tillräckligt att fara för att gäldenären reser utomlands föreligger. Det ford

ras också att någon gäldenären åvilande skyldighet fortfarande har aktuali

tet och att man kan befara att denna skyldighet genom att gäldenären reser 

utomlands inte kommer att fullgöras. Den skyldighet som i första hand kan 

vara aktuell i detta skede av konkursen är skyldigheten att lämna upplys-· 

ningar till förvaltaren (89 §). Upplysningar kan t. ex. vara av värde vid 

upprättande av förvaltarberättelse, om sådan inte hunnit bli färdig till 
första borgenärssammanträdet, eller vid förvaltarens granskning av bevak

ningar. Mot slutet av konkursen - när i stort sett endast utdelningen åter

står - finns det i regel inte skäl att förbjuda gäldenären att resa utomlands. 

Enligt andra stycket av förevarande paragraf kan gäldenären åläggas att 

lämna från sig sitt pass till tillsynsmyndigheten. om det skäligen kan befa

ras att gäldenären åsidosätter förbud att bege sig från landet. Det kan giilla 

både det förhud som automatiskt inträder som en följd av konkursbeslutet 
och förbud som har meddelats av konkursdomaren. Det förutsätts natur

ligtvis att gäldenären har ett giltigt pass. Förvaltaren och tillsynsmyndighe

ten kan hos den lokala passmyndigheten fä upplysning om gäldenären har 
pass. Efterkommer ej gäldenären föreläggande att lämna från sig sitt pass. 

löper han risk att bli häktad (94 §). 

Enligt tredje stycket får förbud meddelas gäldenären att lämna den ort 

där han är bosatt. om det skäligen kan befaras att gäldenären genom att be

ge sig från orten undandrar sig skyldighet som föreskrivs i KL. Någon 

skillnad görs inte i lagen mellan tiden före och tiden efter boupptecknings

edens avläggande. Detta förbud är avsett för speciella situationer. främst 

för fall då gäldenären fortlöpande måste stå till förvaltarens förfogande i 

samband med en rörelses avveckling. Förbudet bör utformas så att det inte 

blir mer ingripande än nödvändigt. Med den ort där gäldenären är bosatt 

avses ort där gäldenären stadigvarande har sin bostad. Att gäldenären är 

mantalssk1iven på orten krävs dock inte. 
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Beslut om reseförbud och om åläggande för gäldenären att lämna ifrån 

sig pass meddelas enligt fjärde stycket av konkursdomaren på begäran av 
förvaltaren eller tillsynsmyndigheten. Konkursdomaren får sålunda inte 

besluta självmant. Vidare föreskrivs i samma stycke att här avsett beslut 

omedelbart skall hiivas när skäl för det inte längre föreligger. Att gäldenä
ren kan göra framställning i de nämnda frågorna (samtycke till resa m. m.J 

är självfallet och behöver ej lagfästas. 

Innan beslut meddelas i frågor som avses i paragrafen skall konkursdo

maren enligt femte stycket bereda gäldenären. förvaltaren och tillsyns

myndigheten tillfälle att yttra sig, om det lämpligen kan ske och inte är 
utan betydelse. Ofta torde situationen vara sådan att beslut måste fattas 

snabbt för att gäldenären skall kunna hindras att undandra sig sina skyldig

heter. I dessa fall får det i regel anses olämpligt att gäldenären hörs före be

slutet. Det kan i vissa fall också tänkas att ett hörande av någon av de an
givna parterna är betydelselöst för prövningen av den aktuella frågan. Inte 

heller då behöver konkursdomaren inhämta något yttrande. Härav följer 

bl. a. att konkursdomaren kan underlåta att bereda den som gjort framställ

ningen i ärendet tillfälle att yttra sig. Av femte stycket framgår vidare att 

konkursdomaren kan hålla förhandling för att pröva här avsedda frågor. 

Enligt sjätte stycket åligger det gäldenären att vid byte av vistelseort 
uppge för förvaltaren var han vistas. I orden "byte av vistelseort" ligger 

att det skall vara fråga om ett inte alltför kort uppehåll på annan ort. 

Konkursdomarens beslut i frågor enligt 88 § kan överklagas men länder 

till omedelbar verkställighet, om inte annat förordnas. Se 210 §. 

Bestämmelserna i 88 § skall enligt 96 § tillämpas på vissa förutvarande 

ställföreträdare för gäldenär som är juridisk person. 
Liksom övriga paragrafer i 4 kap. är 88 § tillämplig oavsett i vilken form 

konkursen blir handlagd. 

88 a § Paragrafen reglerar det fallet att gäldenär redan under handlägg

ningen av konkursansökningsmålet enligt 14 b § lämnat från sig sitt pass. 

Konkursdomaren skall i detta fall omedelbart efter konkursbeslutet pröva 
om gäldenären skall få tillbaka passet. Denna prövning skall göras 

oberoende av framställning. Kan det skäligen befaras att gäldenären åsido

sätter förbud att bege sig från riket, har han inte rätt att återfå passet. Om 

konkursdomaren finner att gäldenären bör fä tillbaka sitt pass, skall han 

underrätta den kronofogdemyndighet som förvarar passet. Om detta får 

ges bestämmelser i KF. 

89 § Första stycket innehåller bestämmelser om gäldenärens upplys

ningsplikt. Enligt paragrafens nuvarande lydelse skall gäldenären bl.a. vid 

borgenärssammanträde lämna borgenärerna de upplysningar om boet som 

de begär. Rätten att erhålla upplysning tillkommer borgenärerna samfällt. 

Enskild borgenär kan alltså inte begära att få upplysningar rörande boet. 
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Kommitten föreslår att gäldenän:ns upplysningsplikt mot borgenärerna 

avskaffas. Som skäl härför åberopar kommitten att borgenärerna i det nya 

förvaltningssystemet inte skall ha någon beslutanderätt i förvaltnings

frågor och att borgenärssammanträden skall förekomma endast i 

begränsad omfattning. Någon erinran har vid remissbehandlingen inte 

gjorts mot kommittens ståndpunkt. Även jag ansluter mig till denna. I sam

manhanget bör beaktas att tillsynsmyndigheten och förvaltaren enligt 60 § 

andra stycket ~ir skyldiga att på begäran lämna borgenär upplysningar om 
boet. 

Första stycket i paragrafen har ändrats i enlighet med det sagda. 

Dessutom har i första och andra styckena vidtagits ändringar som är för

anledda av att rättens ombudsman skall avskaffas. 

90 § Enligt paragrafen i dess nuvarande lydelse skall rättens ombuds

man. innan han meddelar beslut i fall som avses i 88 § (gäldenärens rörelse

frihet) eller 89 § (utevaro från borgenärssammanträde inför rättens 

ombudsman) höra förvaltaren. Om förvaltaren eller gäldenären är 

missnöjd med ombudsmannens beslut. får frågan hänskjutas till konkurs

domarens prövning. 

Av 88 § i den föreslagna lydelsen framgår att det är konkursdomaren 

som prövar frågor om gäldenärens rörelsefrihet. Bestämmelsen innehåller 

också föreskrift om att bl.a. förvaltaren skall ges tillfälle att yttra sig i 

sådana frågor. Med hänsyn till detta och då borgenärssammanträdc inte 

längre skall hållas inför rättens ombudsman. har 90 § kunnat upphävas. 

91 § Första stycket innehåller de grundläggande bestämmelserna om 

gäldenärens boupptcckningsed och överensstämmer i sak med nuvarande 

91 §. Gäldenären skall avlägga bouppteckningsed oberoende av yrkande. 

Edgången är med andra ord obligatorisk. 

Andra stycket saknar motsvarighet i gällande lag. Regleringen. som har 

behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.8.6). tar sikte på det fal

let att gäldenären är juridisk person med flera ställföreträdare. Innebörden 

av regleringen är att ed inte behöver avläggas av sådan ställföreträdare 

vars edgång förvaltaren avser sakna betydelse för boutredningen. Det är 
således förvaltaren som avgör om viss ställföreträdare kan undgå edgångs

skyldighet. Syftet med bestämmelsen är att sådan ställföreträdare som inte 

är närmare insatt i den juridiska personens verksamhet inte skall behöva 

avlägga ed. Förvaltaren bör vid sin bedömning fästa stort avseende vid 

eventuella önskemål som framställs av borgenär. Bestämmelsen ger inte 

möjlighet att befria samtliga ställföreträdare för gäldenären från cd enligt 

91 §.Det kan inträffa att gäldenärens alla ställföreträdare avgått före kon

kursen och att någon ställföreträdare för gäldenären under konkursen ej 

utsetts. I detta fall kan cd komma i fråga endast med stöd av 93 §. 

Förvaltaren bör ta ställning till frågan om vilka som skall avlägga ed i 
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god tid före första borgenärssammanträdet. Förvaltaren hör till konkurs

domaren anmäla namnen på de ställföreträdare vilkas edgång kan 

undvaras. Dessa hör underrättas om att de ej behöver inställa sig till 

edgången. Bestämmelser i detta hänseende får tas in i KF (jfr 19 § tredje 

stycket i förslaget och nuvarande 11 § KFl. 

Det kan tänkas att man t.ex. när gäldenären är ett aktiebolag kan räkna 

med att flera ställföreträdare har i stort sett samma kunskap om bolagets 

verksamhet. Med tillämpning av andra stycket kan edgången inskränkas 

till någon eller några av dessa ställföreträdare. 

I 53 § första stycket finns en mot den nu förevarande bestämmelsen i 91 

§ andra stycket svarande regel om skyldighet att närvara vid bouppteck

ningsförrättningen och därvid uppge boet under ed. Tillämpningen av de 

båda bestämmelserna torde i regel leda till att samma ställföreträdare 

medverkar vid bouppteckningen och sedermera avlägger ed. Det kan dock 
tänkas fall d1'l. det är befogat att fä ta en ställföreträdare som inte har deltagit 

vid bouppteckningen avlägga bouppteckningscd. Å andra sidan kan det 

hända att om flera ställföreträdare har lämnat uppgifter vid bouppteck

ningen inte alla dessa behöver avlägga cd. 

92 § Paragrafens första stycke överensstämmer med gällande lag 

fr1'l.nsett att underrättelse skall lämnas till tillsynsmyndigheten i stället för 

rättens ombudsman. Andra stycket har erhållit en ny lydelse som dock i 

sak överensstämmer med gällande lag. 

93 § I paragrafen ges bestämmelser om fakultativ edgångsskyldighct. 

Edgång enligt dessa bestämmelser förutsätter alltså att yrkande framställs. 

De ändringar som har gjorts i första och andra styckena har motiverats i 

avsnitt 5.8.6. 
\ första stycket har bestämmelsen om edgång av make till gäldenären 

utg1'l.tt. Edg1'l.ng av make innefattas i stället i paragrafens andra stycke. l 

återstående bestämmelse i första stycket anges i saklig överensstämmelse 

med gällande lag att omyndig gäldenär som fyllt 15 år under vissa förutsätt

ningar är skyldig att avlägga bouppteckningsed. 

Andra stycket gäller edgång av andra än gäldenären. Enligt detta stycke 

är annan än gäldenären skyldig att på yrkande av förvaltaren eller borgenär 

avlägga bouppteckningsed eller beediga viss uppgift i bouppteckningen. 

om det kan antas att sådan edgång är av betydelse för utredningen. 

Bestämmelsen ersätter nuvarande regler om bouppteckningsed av 

gäldenärs barn och husfolk m.tl. och om den begränsade edgång som f.n. 

kan åläggas den som haft hand om egendom som hör till boet. Uttrycket 

"annan än gäldenären" omfattar inte gäldenärens ställföreträdare i kon

kursen. Ställföreträdares skyldighet att avlägga ed regleras uteslutande 

genom 91 §. 

Bland dem som enligt andra stycket kan Mäggas edgång märks främst 
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förutvarande ställföreträdare för juridisk person. t.ex. styrelseledamot. 

verkställande direktör eller likvidator. vilka lämnat sitt uppdrag. Särskilt 

beträffande den som nyligen har avgått eller entledigats kan det ofta förut

sättas att hans edgång är av betydelse för boutredningen. I motsats till vad 

som gäller enligt 96 § ställs dock inte upp något krav på att ställföreträdare 

skall ha lämnat uppdraget senast viss tid före konkursen. Skyldighet att av

lägga cd enligt förevarande paragraf kan vidare tänkas bli aktuell för an

ställda hos gäldenären. Edgång av make eller annan närstående till gälde

nären kan ocksä vara av intresse. I dödsbos konkurs kan edgång av förut

varande houtredningsman och av sådan bouppgivarc som inte är dödsbo

delägare ibland vara påkallad. 

Beträffande förutvarande ställföreträdare torde det oftast finnas skäl att 

kräva att bouppteckningen i sin helhet beedigas, dvs. att boupptcck

ningsed avläggs. Beträffande andra personer kan det i regel räcka med att 

vissa uppgifter i bouppteckningen beedigas. 

Om den som skall avlägga ed enligt andra stycket vill göra tillägg till 

eller ändringar i bouppteckningen. skall detta ske i anslutning till edsavläg

gelsen (jfr 91 § första stycket). 

Den som avlägger ed enligt andra stycket har rätt till ersättning för in

ställelsen enligt 99 §första stycket andra meningen och tredje stycket. 

Den som yrkar edgång enligt andra stycket har att förebringa utredning 

som gör det antagligt att edgången är av betydelse för boutredningen. För

farandet när yrkande om edgång enligt första eller andra stycket i före

varande paragraf har framställts framgår av tredje stycket i paragrafen. I 

detta stycke har nuvarande bestämmelse om underrättelse om cdgångs

yrkande m.m. till rättens ombudsman ersatts med en föreskrift om att 

tillsynsmyndigheten skall underrättas. 

94 § Paragrafens första stycke innehåller f.n. en bestämmelse om 

hämtning eller häktning av gäldenären vid överträdelse av vad som åligger 

honom enligt vissa angivna paragrafer i KL. Häri görs ingen saklig 

ändring. Till nu nämnda bestämmelse har emellertid gjorts ett tillägg för 
det fall det skäligen kan befaras att gäldenären gör sig skyldig till sådan 

överträdelse som tidigare nämnts i stycket. Tillägget har behandlats i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 5.8.2). För att hämtning skall komma i 

fråga fordras ej mera än att angiven fara föreligger. Situationen kan vara 

den att gäldenären notoriskt undandrar sig sina skyldigheter. Detta torde 

motivera att hämtning får ske. När det gäller häktning fordras, förutom att 

fara föreligger för att gäldenären undandrar sig sina skyldigheter, att sär

skild anledning till sådan åtgärd föreligger. Vad som innefattas i särskild 

anledning har angivits i avsnitt 5.8.2. 

Bestämmelserna i första stycket avser hämtning eller häktning av gälde

nären. inbegripet när gäldenären är juridisk person, dennes ställföre

trädare. Annan än gäldenären kan enligt förevarande paragrafs andra 



Prop. 1978/79:105 304 

stycke. som ej föreslås ändrat, bli föremål för tvångsmedel, om han 

undandrar sig edgång enligt 93 §. Här innefattas bl.a. förutvarande ställ

företrädare för juridisk person. 

Vissa förutvarande ställföreträdare är dessutom enligt 96 § i vissa hän

seenden underkastade reglerna om tvängsmedel i förevarande paragrafs 

första stycke. 

Hämtning går i allmänhet till så att gäldenären genom polismyndighets 

försorg inställs till konkursdomstolens kansli. Hämtning kan emellertid 

ske även till annan plats, exempelvis förvaltarens kontor, när det är 

lämpligt. 

Enligt tredje stycket som är oförändrat skall häktningskostnad betalas 

av allmänna medel. Någon bestämmelse om kostnad för hämtning finns 

inte. Enligt kommittens mening bör hämtningskostnaden ses som en 

konkurskostnad. som i första hand skall utgå ur boet och i sista hand av 

allmänna medel enligt 188 §. Jag delar denna mening. 

Konkursdomaren kan besluta om hämtning eller häktning av gäldenären 

även med stöd av 8 § lönegarantilagen. På samma sätt som gäller i fråga om 

tvångsåtgärder enligt förevarande paragraf får konkursdomaren enligt 

lönegarantilagen ej fatta beslut om tvångsåtgärd självmant. Beslutet förut

sätter nämligen yrkande av kronofogdemyndigheten. Det är viktigt att 

hämtning enligt nämnda 8 § samordnas med hämtning med stöd av 94 § 

KL så att inte gäldenären i onödan utsätts för hämtning flera gånger. För 

att möjliggöra samordning bör liksom nu föreskrivas i KF att konkurs

domaren vid beslut om hämtning av gäldenären enligt 94 § KL skall under

rätta kronofogdemyndigheten om åtgärden. Innan konkursdomaren 

bestämmer tid för hämtning bör han samrflda med samtliga berörda. 

Kostnader för hämtning enligt lönegarantilagen utgår av allmänna medel. 

Detta bör gälla även när konkursboet drar nytta av gäldenärens fram

tvingade inställelse. t.ex. genom att gäldenären lämnar uppgifter för 

bouppteckningen. 

95 § I denna paragraf ges regler om handläggningen av frågor om tvångs

medel enligt 94 §. Paragrafen har i förslaget delats upp i tre stycken. Av 

första stycket framgår att det är konkursdomaren som prövar frågor om 

hämtning, häktning och vite. Prövningen sker på begäran av förvaltaren 

eller tillsynsmyndigheten. Att gäldenären äger påkalla beslut om att bli fri

given iir självfallet utan lagregel. 

Andra stycket innehåller en ny bestämmelse, enligt vilken ingen får 

hällas häktad längre tid än tre månader under konkursen. Bestämmelsen, 

som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.8.2), innebär att 

den sammanlagda häktningstiden under konkurs inte får överstiga tre 

månader. Övriga bestämmelser i andra stycket överensstämmer med gäl

lande lag frånsett att orden "för tredska" utgått. 

Tredje stycket innehåller bestämmelser om handläggningen av frågor 
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om tvångsmedel. Konkursdomaren skall bereda gäldenären. förvaltaren 

och tillsynsmyndigheten tillfälle att yttra sig om det lämpligen kan ske och 

ej finnes vara utan betydelse. Förhandling kan vidare hållas i berörda frå

gor. Att konkursdomarens beslut kan överklagas, bl. a. av tillsynsmyndig

heten l,Ch att beslutet går i omedelbar verkställighet. om inte annat förord

nas framgår av 210 och 210 a §§. 

95 a § Paragrafen avser det fallet att gäldenären är häktad med stöd av 

14 b §när konkursen beslutas. Konkursdomaren eller. i fall då konkursan

sökningen prövas av rätten. denna har att i samband med konkursbeslutet 

pröva om gäldenären alltjämt skall vara häktad. Bestämmelsen är tillämplig 

även i det fallet att högre rätt meddelar konkursbeslut betriiffande häktad 

gäldenär. Prövningen sker utan någon särskild begäran i saken. Föreligger 
skäl till häktning enligt 94 §. skall häktningen bestå. 

96 § I 96 § i gällande lag föreskrivs att reseförbud som har meddelats 

gäldenären förfaller så snart han har avlagt bouppteckningsed. Bestäm

melsen torde syfta endast på sådant reseförbud som har meddelats enligt 

UL och RB för säkerställande av fordringsanspråk. I övrigt är det överläm

nat åt rättstillämpningen att avgöra frågan om tillämpligheten i samband 

med konkurs av reglerna i UL och RB rörande säkerhetsåtgärder (jfr 23 

och 24 §§KL>. Av förarbetena framg!h att syftet med nuvarande bestäm

melse i 96 § är att förhindra att en gäldenär som vid konkursbeslutet redan 

på grund av överträdelse av reseförbud blivit häktad måste friges och där

igenom får möjlighet att överträda det reseförbud som gäller i konkurs. 

Kommitten anser att bestämmelsen i 96 § kan undvaras med hänsyn till 

den av kommitten föreslagna möjligheten att häkta gäldenären redan på 

gnmd av föreliggande risk att gäldenären undandrar sig vad som åligger 
honom enligt KL. Kommittens bedömning har inte föranlett någon erinran 

av remissinstansema. 

Departementsförslaget (94 §)ger möjlighet att häkta gäldenär. om det 

kan befaras att gäldenären undandrar sig sina skyldigheter eller överträder 

reseförbud som gäller mot honom och särskild anledning förekommer. Det 
särskilda skäl som motiverat bestämmelsen i 96 § KL gör sig därigenom 

knappast längre gällande. I likhet med kommitten anser jag därför att be

stämmelsen kan utmönstras. I stället har i 96 § upptagits bestämmelser rö

rande förutvarande ställföreträdare för gäldenär som är juridisk person. 

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 5.8.2. 
Enligt förevarande paragraf är, om gäldenären är juridisk person. 

styrelseledamot. verkställande direktör eller likvidator. som har avgått 

eller entledigats senare än ett år före dagen då konkursansökan kom in till 

konkursdomaren, underkastad bestämmelserna i 88 §om inskränkningar i 

konkursgäldenärs rörelsefrihet och i 89 § första stycket om gäldenärs 

upplysningsplikt. Det är här fråga om samma grupp av personer som avses 
20 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr /05 
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i 14 b § andra stycket. Att ed kan avtvingas förutvarande ställföreträdare 
följer av 93 §. 

Vidare skall enligt paragrafen 94 § första och tredje styckena samt 95 § 

tillämpas. Detta innebär att här avsedd förutvarande ställföreträdare som 
bryter mot bestämmelserna i 88 och 89 §§ eller som kan befaras göra detta 

kan hämtas eller häktas. l det fall den förutvarande ställföreträdaren 
undandrar sig edgång enligt 93 § andra stycket kan tvångsmedel tillgripas 
mot honom med stöd av 94 § andra stycket. Enligt förevarande paragraf 

skall även 88 a och 95 a §§ vara tillämpliga. 
Det kan tänkas att ställföreträdare avgår under konkursen {jfr 13 kap. 20 

§ andra stycket aktiebolagslagen ( 1975: 1385)). Även sådan ställföreträdare 
omfattas av regleringen i 96 §. 

98 § Enligt nuvarande lydelse skall förvaltaren i samråd med rättens 

ombudsman handlägga frågor som avses i 97 § KL, dvs. frågor om gälde
närens beneficium och underhåll m.m. Tvist i dessa frågor skall prövas av 

rätten enligt reglerna i 27 § KL. 
Jag har förordat i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.3 .5) att frågorom 

beneficium och underhåll liksom nu i första hand skall prövas av för
valtaren men att till skillnad från gällande lag tvist i dessa frågor skall 
prövas av tillsynsmyndigheten. Detta överensstämmer med vad jag har 
förordat beträffande frågor som avses i 27 §. I förevarande paragraf har 
mot denna bakgrund endast de ändringarna gjorts att bestämmelsen om 

samråd med rättens ombudsman fått utgå och att hänvisningen till 27 § 

ändrats till att avse Gärde och femte styckena i denna paragraf. 

99 § I förevarande paragraf finns bestämmelser om rätt till ersättning av 
konkursboet för inställelse. Regleringen har behandlats i avsnitt 5.8.6. 

Enligt första stycket i dess gällande lydelse är gäldenären berättigad till 

ersättning för inställelse. Ersättning utgår dock endast för resa och uppe
hälle. 

Enligt departementsförslaget har även annan än gäldenären rätt till 

ersättning för inställelse i vissa fall. Skillnad görs härvidlag mellan slidan 

förutvarande ställföreträdare till gäldenären som avses i 96 § och annan 
person. Den förre har (första stycket andra meningen) samma rätt till 
ersättning som gäldenären. Här avsedd ställföreträdare kan ha att inställa 

sig hos konkursdomaren eller annorstädes till följd av 93 § andra stycket 
(för att avlägga bouppteckningsed) eller 89 § första stycket (för att lämna 

upplysningar) och har då rätt till ersättning för resa och uppehälle men inte 
för tidsspillan. I ett nytt tredje stycke har tagits in en bestämmelse enligt 
vilken annan än den som avses i första stycket har rätt till skälig ersättning 

av konkursboet för inställelse enligt 93 § andra stycket. Ersättningen 
omfattar även tidsspillan. Det ankommer i detta fall på konkursdomaren 
att bestämma vad som skäligen bör utgå i ersättning. 
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Kostnad som konkursboet åsamkas enligt 99 § bör riiknas som konkurs

kostnad. 

102 § De uppgifter som f.n. il.vilar rättens ombudsman har flyttats över 

till förvaltaren. Denne skall enligt paragrafen bf.a. upprätta en förteckning 

över gjorda bevakningar. 

103 § Enligt första stycket i paragrafen skall konkursdomaren i viss 

ordning bestämma anmärkningstid. plats där bevakningshandlingarna skall 

hållas tillgängliga för granskning samt tid och plats för förlikningssamman

träde inför konkursdomaren enligt I 08 §. Avgörandet i dessa frågor skall 

träffas utan dröjsmål efter bevaknings tidens utgång. Om det lämpligen kan 

ske. får enligt andra meningen beslutet fattas dessförinnan. Sistnämnda 

bestämmelse ersätter föreskriften i nuvarande fjärde stycke. 

Avgörandet i fråga om anmärkningstid m.m. skall enligt gällande 

lydelse föregås av samråd med rättens ombudsman och förvaltaren. Enligt 

första stycket första meningen i förslaget skall konkursdomaren samråda 

med förvaltaren. Genom samrådet med förvaltaren kan konkursdomaren 

få upplysning om förhållanden som påverkar anmärkningstidens längd. 

Ändringen i andra stycket beträffande anmärkningstidens längd har 

behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.4). Undantagsbestäm

melsen om längre anmärkningstid än fyra veckor är avsedd främst för 

konkurser med omfattande eller komplicerade fordringsförhållanden. 

Regler om bestämmande av tid för rättens handläggning av tvistiga ford
ringar återfinns i förslaget i 108 §fjärde stycket. Nuvarande tredje stycke i 

förevarande paragraf kan därigenom utgå. 

Av nuvarande 13 § KF framgår att underrättelse om vad konkurs

domaren bestämt i fråga som avses i 103 § KL om möjligt skall utsändas 
samtidigt med kallelsen till första borgenärssammanträdet. Det förutsätts 

alltså att undantagsregeln i 103 §fjärde stycket KL, som motsvarar första 

stycket andra meningen i departementsförslaget. är tillämplig. F.n. är det 

vanligt att konkursdomaren i stället för att sända ut särskild underrättelse 

om anmärkningstid m.m. tillämpar undantagsregeln i 103 § fjärde stycket 

KL och anslutande föreskrift i nuvarande 13 § KF och alltså tar in besked 

om anmärkningstid m.m. i kallelsen till första borgenärssammanträdet. 

Mot detta tillvägagångssätt torde i regel någon erinran inte kunna riktas 

med hänsyn till den arbetsbesparing som sker. I vissa fall. t.ex. då ford

ringsförhållandena kan förväntas vara omfattande och komplicerade, blir 

emellertid grundvalen för bestämmande av lämplig anmärkningstid 
betydligt säkrare sedan bevakningstiden gått ut. Det är då befogat att vänta 

med underrättelsen till sistnämnda tidpunkt. 

107 § Enligt denna paragraf skall till borgenär mot vars bevakning an

märkning har framställts översändas avskrift av anmärkningsskriften m.m. 
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ombudsman - ha denna uppgift. 

308 

stället for som nu rättens 

108 * Paragrafen handlar om det borgenärssammanträde som brukar 

kallas för förlikningssammanträdct. Enligt gällande lag skall rättens 

ombudsman leda sammanträdet och därvid utreda och söka förlika de 

tvistefrågor som uppkommit genom att anmärkningar har framställts mot 

gjorda bevakningar. Enligt departementsförslaget skall dessa uppgifter i 

stället fullgöras av konkursdomaren. Den nya ordningen. som har behand

lats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.4), har föranlett ändringar i 

paragrafens första och tredje stycken. 

Det kan tänkas att tvistefrågor hinner bli förlikta före förliknings

sammanträdet, t. ex. genom medverkan av förlikningsman som avses i 

50 a §. Dessa behöver då inte behandlas vidare. Detta har särskilt marke

rats i första stycket. Skulle det inträffa att alla tvistefrågor blir förlikta före 

det utsatta förlikningssammanträdet. skall självfallet inget sammanträde 

hällas. Det bör här erinras om bestämmelsen i I IO § KL. enligt vilken för

likning angående anmärkning som framställts mot bevakad fordran inte får 

ingås ptl annat sätt än som sägs i förevarande paragraf (tredje stycket) såvi

da inte alla vilkas rätt är beroende av förlikningen samtycker därtill. Den 

besfammclsen är givetvis tillämplig även i fråga om förlikning som träffas 

före forlikningssammanträdet med eller utan medverkan av förliknings

man. 
Konkursdomaren skall enligt paragrafens tredje stycke vid förliknings

sammanträdet först utreda tvistefrågorna. I regel fär det dock förutsättas 

att tvistefrågorna är klarlagda genom förvaltarens eller i förekommande 

fall förlikningsmans försorg. Förutsättningarna för förvaltarens verk

samhet i detta hänseende har förbättrats bl.a. genom ändring av reglerna 

om anmärkningstid i 103 *. Jag vi_ll understryka att förvaltarens arbete pä 

denna punkt är av mycket stor vikt när det gäller möjligheterna att fä till 

ständ förlikning. 
Konkursdomaren bör i likhet med vad som är fallet med rättens 

ombudsman vara aktiv i sina försök att förlika parterna. Konkursdomaren 

bör bedriva sitt arbete ungefär efter de linjer som har avsetts gälla be

träffande förlikning i tvistemål om mindre värden. Konkursdomaren hör 

sälunda vara oförhindrad att lägga fram konkreta forlikningsförslag. Han 

bör emellertid klargöra för parterna att ett eventuellt avgörande i saken 

kan komma att avvika från förlikningsförslaget. Är det helt klart vilken av 

parterna som skall vinna målet vid en saklig prövning, bör konkursdoma

ren däremot avhålla sig frän förlikningsförsök. 

Möjligheterna att åstadkomma förlikning vid sammanträdet kan i vissa 

fall underlättas av att förberedande kontakter tas före sammanträdet. F.n. 

lägger rättens ombudsmän ofta ned betydande arbete i denna del före 

förlikningssammanträdet. Det är dock inte meningen att konkursdomaren 
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skall utöva en sådan förberedande verksamhet. Jag vill emellertid erinra 

om vad jag nyss har sagt om de förbättrade förutsättningarna för för

valtarens utredning av tvistefrågorna före förlikningssammanträdet. Även 

de insatser som kan göras av den särskilda förlikningsmannen har här be

tydelse. 

I praktiken förekommer inte sällan att förlikningssammanträde ajourne

ras ptl grund av att det behövs ytterligare utredningar eller förhandlingar. 

KL förutsätter visserligen inte att ajournering av förlikningssammanträdet 

kan äga rum. Kommitten uttalar dock att någon erinran knappast kan 

riktas mot förfarandet. Enligt kommitten har förfarandet den fördelen att 

den tvistefråga det rör sig om inte behöver hänskjutas till rätten, om för

likning kan ske vid fortsatt sammanträde. Jag delar kommittens upp

fattning i detta hänseende. Jag vill dock betona att uppskovet endast bör 

fä avse en kortare tid och ett villkor härför bör vara att man kan räkna med 

att den ytterligare utredning eller förhandling som skall komma till stånd 

under uppskovet kommer att leda till förlikning. 

Av gällande bestämmelse i tredje stycket andra meningen följer att ett 

medgivande av alla närvarande vid förlikningssammanträdet till att 

anmärkning får förfalla eller inskränkas binder även frånvarande rätts

ägare. Av den nyss berörda 110 § KL följer att samtycke av ofta ett bety

dande antal rättsägare är en förutsättning för att en förlikning skall kunna 

slutas efter förlikningssammanträdet. I detta avseende skapas emellertid 

nya förutsättningar genom ett tillägg i tredje stycket. Tillägget. som har be

handlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.4), innebär att de som är 

närvarande vid förlikningssammanträdet genom enhälligt beslut med bin

dande verkan gentemot frånvarande rättsägare - förutom att medge att 

anmärkning skall förfalla m. m. - får lämna förvaltaren uppdrag att träffa 

förlikning med borgenär mot vars bevakning anmärkning har gjorts. Upp
draget kan, om så behövs, avse samtliga återstående tvistiga bevakningar. 

När sådant uppdrag ges till förvaltaren kan det ibland finnas skäl för kon
kursdomaren att utse en särskild förlikningsman enligt 50 a §. Möjligheten 

att ge förvaltaren i uppdrag att träffa förlikning kan ses som ett alternativ i 

vissa fall till att ajournera förlikningssammanträdet. 
Den nya bestämmelsen kan göra nytta i olika situationer. Man kan bl.a. 

tänka sig att förlikningsförhandlingar inleds vid sammanträdet men inte 

kan avslutas på grund av någon ofullständighet i utredningen. Tvisten skall 
då visserligen hänskjutas till rätten. Om förvaltaren får i uppdrag att träffa 

förlikning, är det emellertid möjligt att en prövning i rätten blir obehövlig. 

Av dem som är berättigade att föra talan vid förlikningssammanträdet -

förvaltaren, gäldenären och borgenär -- är det endast förvaltaren som är 

skyldig att närvara vid sammanträdet. Borgenär som har gjort anmärkning 

får sålunda utebli. Även om detta i princip inte hindrar att de närvarande 

beslutar exempelvis att inskränka anmärkningen kan givetvis hans utevaro 

i praktiken inverka menligt på förlikningsmöjligheten. Och om bevakande 
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borgeniir - som inte heller är skyldig att inställa sig -- uteblir, spolieras 

möjligheterna till förlikning vid sammanträdet. Genom att förvaltaren kan 

få i uppdrag att även efter sammanträdet träffa förlikning är det ocksä i 

dessa fall tänkbart att en process kan undvikas. För att regleringen skall 

göra praktisk nytta är det angeläget att förvaltaren fär fria händer att träffa 

den förlikning som han kan finna fördelaktigast. Uppdraget kan vara 

begränsat till viss eller vissa tvistefrågor eller, som förut nämnts, omfatta 

samtliga återstående tvistefrågor. Om inte annat sägs, när förlikningsupp

draget lämnas. har uppdraget giltighet tills tvistefrägan slutgiltigt avgjorts. 

Det uppdrag som här avses har som nyss nämnts bindande verkan även 

gentemot frånvarande rättsägare. Detta innebär att en av förvaltaren med 

stöd av uppdraget träffad förlikning är bindande för samtliga rättsägare 

vare sig de har deltagit i förlikningssammanträdet eller inte. 

Borgenärernas beslut att lämna förlikningsuppdrag till förvaltaren kan 

överklagas i likhet med vad som f.n. gäller i fråga om beslut att inskränka 

eller frånfalla anmärkning. I 207 § upptas en regel om fullföljd mot här 

avsedda beslut. 
I tredje stycket tredje meningen finns en bestämmelse för det fall att bå

de borgenär och borgensman eller likställd vill ta del i avgörande av fräga 

som avses i andra meningen i samma stycke. 1 saklig överensstämmelse 

med I 82 § andra ledet KL föreskrivs att borgenärens mening skall gälla, 

om inte de andra löser ut honom eller ställer betryggande säkerhet för ford

ringen. 

I fjärde stycket anges liksom nu att tvistefråga varom förlikning ej blivit 

träffad skall hänskjutas till rätten. 
F.n. skall konkursdomaren i samband med att han vid bevakningstidens 

utgäng eller tidigare bestämmer anmärkningstid och tidpunkt för förlik
ningssarnmanträde även bestämma dag för rättens handläggning av de 

tvistefrä.gor som eventuellt kan komma att hänskjutas till rätten. Normalt 

skall handläggningen äga rum inom fjorton dagar frän förlikningssamman

trädet. Se !03 § tredje stycket KL. Regler om tid för rättens handläggning 

finns i departementsförslaget i förevarande fjärde stycke av 108 §.Den nya 

regleringen. som har motiverats i avsnitt 5.4, innebär att konkursdomaren 

vid förlikningssammanträdets slut skall meddela beslut om tidpunkten för 

handläggningen vid rätten. Om det är möjligt, skall handläggningen ske i 

omedelbar anslutning till förlikningssammanträdet. Tvistefrägor som inte 

behandlas omedelbart skall sättas ut till viss dag inom fyra veckor efter 

sammanträdet. Om särskilda skäl föreligger, kan dock senare dag bestäm

mas. 
Konkursdomaren bör när han hänskjuter tvistefråga till rätten vid 

behov lämna de närvarande en redogörelse för det fortsatta förfarandet vid 

rätten. Innan konkursdomaren bestämmer tid för rättens handläggning bör 

han också lämpligen inhämta synpunkter i frågan från förvaltaren och de 

rättsägare som är närvarande vid sammanträdet. 
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Omedelbar handläggning bör i första hand ske beträffande tvistefrågor 

som är enkla och inte kräver vidare utredning. Även i mera komplicerade 

fall bör omedelbar handläggning ibland vara möjlig. Stort avseende bör 

naturligtvis fästas vid vilka förlikningsmöjligheter som finns och parternas 

egen inställning till hur handläggningen skall ske. Som jag har sagt i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 5.4) bör konkursdomaren normalt inte gå 

emot bevakande borgenärs begäran om uppskov. Det är inget som hindrar 

att tvistefrågorna delas upp så att en del handläggs omedelbart och andra 

behandlas vid ett senare tillfälle (jfr 109 § KL). Möjligheten att sätta ut dag 

för rättens handläggning till en senare tidpunkt än den nu gällande normal

fristen på fjorton dagar är avsedd bl .a. för de fall parterna behöver extra tid 

för att få till stånd förlikning. I dessa fall torde förvaltaren regelmässigt få i 

uppdrag att söka träffa förlikning. Särskilda skäl att sätta ut mål om 

tvistiga fordringar till en senare tidpunkt än fyra veckor efter förliknings

sammanträdet torde kunna föreligga i större konkurser med ett stort antal 
tvistefrågor. 

Framkommer det. t.ex. genom anmälan av förlikningsman. att förlikning 

har träffats i en till rätten hänskjuten tvistefråga, har rätten att inställa 

utsatt sammanträde och avskriva målet i den del förlikningen avser. 

Särskilda föreskrifter torde inte behövas i detta hänseende. 

Bestämmelser om rättens handläggning av hänskjutna tvistefrågor finns 

bl.a. i 211 ~- Bestämmelserna där innebär bl.a. att något krav på muntlig 

förberedelse inte uppställs utan att sådan skall äga rum endast vid behov. 

När konkursdomaren meddelar beslut om tid för rättens handläggning 

bör han om möjligt samtidigt tillkännage om handläggningen skall inledas 

med förberedelse eller om huvudförhandling skall hållas direkt. 

Något förbud att hålla muntlig förberedelse, om rättens handläggning 

sker i omedelbart samband med förlikningssammanträdet, finns inte. Det 

får emellertid förutsättas att i praktiken bara sädana tvistefrågor som i och 

med förlikningssammanträdet är klara för avgörande behandlas omedel
bart. 

Enligt 211 § i förslaget är rätten i mål om tvistiga fordringar domför med 

en lagfaren domare vare sig målet avgörs vid huvudförhandling i anslut

ning till förberedelse eller vid särskild huvudförhandling. När rättens 

handläggning äger rum i omedelbar anslutning till förlikningssammanträdet 

bör naturligen rätten utgöras av konkursdomaren. 

För rättens handläggning av tvistiga fordringar gäller ytterligare före

skrifter i 109 § KL. Enligt denna paragraf. vari ingen ändring görs, skall 

tvistefrågorna avgöras ofördröjligen och på en gång. Om vissa fordringar 

kräver längre tid än andra för att utredas och styrkas, får dock dömas 

separat i de frågor som kan avgöras tidigare. I den mån särskild huvudför

handling behövs sedan förberedelse ägt rum. får denna ej dröja längre än 

som oundgängligen erfordras. 

Tillsynsmyndigheten och gäldenären bör underrättas om tidpunkten för 
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rättens handläggning av tvistiga fordringar, när denna inte sker i anslutning 

till förlikningssammanträdet. Föreskrift härom torde fä intas i KF. Skäl att 
underrätta borgenärerna om tidpunkten för rättens handläggning föreligger 

inte. Berörda borgenärer som har intresse av saken torde vanligtvis komma 

att närvara vid förlikningssammanträdet och där få besked om tidpunkten. 

Femte stycket i gällande 108 § innehåller bestämmelser om protokoll vid 
förlikningssammanträdet. Med hänsyn till att allmänna regler om proto
kollföring i RB och i protokollskungörelsen (1971: 1066) skall tillämpas be

träffande konkursdomarens protokollföring torde bestämmelsen kunna 

utgå. Eventuellt behövliga kompletterande regler om anteckning rörande 
förlikning etc. kan tas upp i KF. 

111 § Paragrafen innehåller bestämmelser om efterbevakning. Enligt 108 

§ fjärde stycket skall beslut om rättens handläggning av tvistiga ford

ringar, som har bevakats i vanlig ordning, fattas vid förlikningssamman

trädet. Samma ordning bör gälla beträffande tvistefrågor som avser efter

bevakade fordringar. Detta har medfört att sista ledet i andra stycket 

enligt nuvarande lydelse av paragrafen har utgått. I femte stycket ges en 

hänvisning till vad som gäller i fråga om vanlig bevakning. Genom denna 

hänvisning blir bestämmelserna i 108 § tillämpliga både i fråga om tid
punkten för rättens handläggning och om själva handläggningen av tviste

frågor vid förlikningssammanträdet. 
Övriga ändringar i paragrafen beror på att rättens ombudsman av

skaffas. 

112 § Enligt paragrafen krävs för att efterbevakad fordran skall beaktas 

vid borgenärssammanträde inför rättens ombudsman att bevakningshand
lingama kommit ombudsmannen till handa genom konkursdomarens för
sorg eller att borgenären hos ombudsmannen styrkt att bevakning skett. 

Paragrafen har fått utgå som en följd av att rättens ombudsman inte skall 

finnas kvar. 

113 § Paragrafen innehåller regler om fullföljd mot dom varigenom an

märkning mot bevakning har ogillats. Nuvarande hänvisning till före
skriften i 79 § om skyldighet för förvaltaren att från rättens ombudsman 

inhämta samtycke till överklagande har utmönstrats. 

118 § Ändringarna i paragrafen har föranletts av att rättens ombudsman 

avskaffas. 

120 § I paragrafens nuvarande lydelse anges i andra stycket i vad mån 

en fordran som omfattas av ansökan om borgenärsed får beaktas vid 

borgenärssammanträde inför rättens ombudsman. Detta stycke har utgått, 

eftersom rättens ombudsman avskaffas. 
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J23 § Enligt föreskrift i andra stycket i nuvarande lydelse förfaller 

yrkande om borgenärsed. om inte bevis om cdgångsföreläggande före viss 

tidpunkt kommer rättens ombudsman till handa. Förvaltaren har här fått 

ersätta rättens ombudsman. 

126 och 127 §§ I 126 och 127 §§i gällande lag ges bestämmelser om när 

utdelning i konkursen skall äga rum. Som regel ankommer det på för

valtaren ensam att med iakttagande av föreskrifterna i 6 kap. KL 

bestämma tidpunkten (se 126 §första stycket). I ett par fall har emellertid 

rättens ombudsman ett avgörande inflytande. Finns tillgångar till betalning 

av tio procent av oprioriterade bevakade fordringar, skall enligt 126 § 

andra stycket utdelning (interimsutdelning) ske för dessa fordringar såvida 

inte ombudsmannen samtycker till att utdelningen anstår. Om ackords

förslag är beroende på prövning. kan förvaltaren, i den mån det föranleds 

av förslaget, enligt 127 § låta utdelningen anstå till dess ackordsfrågan 

blivit avgjord under förutsättning att rättens ombudsman samtycker. 

Kommitten föreslår att förvaltaren inom de gränser som lagen uppställer 

ensam skall bestämma, när utdelning skall ske. Jag ansluter mig till detta 

förslag som inte mött någon erinran från remissinstanserna. Förvaltaren 

kan enligt 51 a § vara skyldig att samråda i frågan med särskilt berörda 

borgenärer. I tillsynsmyndighetens uppgifter ingår att övervaka att 

utdelning kommer till stånd i enlighet med KL:s föreskrifter. 

I fall som avses i 126 § andra stycket bör som kommitten har föreslagit 

krävas att särskilda skäl föreligger för att förvaltaren skall få låta utdelning 

anstå. Sådana skäl kan t.ex. vara att de med utdelningen förenade kostna

derna är stora i förhållande till det utdelningsbara beloppet eller att slut

utdelning beräknas kunna äga rum inom en inte avlägsen framtid. 

Förevarande paragrafer har ändrats i enlighet med det sagda. 

128 § När utdelning skall ske åligger det enligt 128 § första stycket 

gällande lag förvaltaren att i samråd med rättens ombudsman upprätta 

utdelningsförslag. Uppstår skiljaktiga meningar mellan ombudsmannen 

öch förvaltaren. skall förslaget upprättas efter ombudsmannens mening. 

Utdelningsförslag grundar sig i första hand på resultatet av bevaknings

och anmärkningsförfarandet och på avgöranden som kan ha träffats i efter

följande process. 

Rättens ombudsmans medverkan vid utdelningsförslagets upprättande 

och - vid meningsskiljaktighet mellan honom och förvaltaren -- hans 

avgörande inflytande på förslagets utformning hänger samman med de 

uppgifter han har vid bevaknings- och anmärkningsförfarandet och med 

den ställning han intar i förvaltningsorganisationen enligt gällande lag. Bl.a. 

ankommer det enligt 102 § KL på ombudsmannen att upprätta och bevara 

förteckning över gjorda bevakningar och han är ordförande vid förliknings

sammanträdcn enligt 108 och 111 §§KL. Nu nämnda uppgifter skall. som 
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en följd av att rättens ombudsman avskaffas. ankomma på förvaltaren 
resp. konkursdomaren. Det finns inte anledning att koppla in tillsyns

myndigheten vid utdelningsförslagets upprättande. I enlighet med det 
sagda har den ändringen gjorts i paragrafen att vad som sägs om rättens 

omhudsman fält utgå. 

129 § Paragrafen innehåller regler om offentliggörande av utdelnings

förslag m.m. De uppgifter som rättens ombudsman f.n. har i detta sam

manhang har genom ändringar i första -tredje styckena förts över till för

valtaren. 
Av 189 § i förslaget framgår att tillsynsmyndigheten skall granska bl.a. 

slutredovisning som förvaltaren avger i samband med att slututdelnings

förslag läggs fram. Redovisningen och tillsynsmyndighetens utlåtande 
över den skall enligt samma paragraf vara att tillgå för granskning fr.o.m. 

samma dag och på samma ställe som utdelningsförslaget. Underrättelse 

härom skall tas in i den kungörelse som utfärdas av förvaltaren enligt 129 

§. Med hänsyn till vad nu sagts bör förvaltaren samråda med tillsyns

myndigheten, innan han bestämmer när och var slututdelningsförslaget 
jämte förvaltningsredogörelsen skall vara tillgängligt för granskning. En 

bestämmelse om sådant samråd har därför tagits in i första stycket av före

varande 129 §. 

F.n. skall enligt andra stycket meddelande om innehållet i utfärdad kun

görelse om utdelningsförslag sändas till gäldenären och varje i förslaget 

upptagen borgenär med känd adress. Sådan borgenär skall få under
rättelse om den utdelning som är beräknad för honom. En remissinstans 

har förordat att de borgenärer som har bevakat fordran men som inte blivit 
tillgodoförda utdelning skall få besked härom. Detta skulle vara päkallat 
bl.a. av intresset att undvika förfrågningar hos tillsynsmyndigheten och 
konkursdomaren. För min del är jag med hänsyn till det arbete och de 
kostnader den ifrågasatta underrättelseskyldigheten skulle medföra inte 
beredd att föresla nägon bestämmelse härom. 

För att tillsynsmyndighetens insyn i och kontroll över förvaltningen 

skall underlättas föreskrivs i andra stycket att förvaltaren skall tillställa 

även tillsynsmyndigheten ett exemplar av utdelningsförslaget och förvalt
ningsredogörelsen. Det är till fördel vid granskningen av förvaltarens redo

visning, om tillsynsmyndigheten då har tillgäng till slututdelningsförslaget 

och förvaltningsredogörelsen. Förvaltaren bör därför så tidigt som möjligt 

efter vederbörligt samråd utfärda den i första stycket avsedda kun

görelsen, varefter förslaget jämte redogörelsen kan tillställas - förutom 

konkursdomaren - tillsynsmyndigheten. 

Förvaltaren skall enligt tredje stycket i departementsförslaget tillställa 

konkursdomaren och tillsynsmyndigheten ett exemplar av de tidningar där 

kungörelsen har varit införd samt enligt fjärde stycket underrätta dessa 
om när kungörelse om slututdelning utfärdas. 
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130 § Paragrafen innehåller bestämmelser om klander mot utdelnings· 

förslag. Eftersom tillsynsmyndigheten bör hällas informerad om kon· 

kursens förlopp. bör konkursdomaren särskilt underrätta myndigheten om 

att sådant klander har upptagits till prövning och om dagen för målets 

handläggning vid rätten. Andra stycket av förevarande paragraf har 

ändrats i enlighet härmed. Underrättelseskyldighet föreligger även om 

konkursen enligt 146 § första stycket skall anses avslutad. Skäl att i para

grafens tredje stycke föreskriva att tillsynsmyndigheten -- såsom enligt 

gällande lydelse rättens ombudsman - bör närvara vid målets hand

läggning finns inte. 

De handlingar som behövs för klandertvisten finns enligt 129 §hos för

valtaren. Ändringen i fjärde stycket är föranledd härav. 

132 § Enligt 111 § i förslaget skall konkursdomaren. när efterbevakning 

har skett. överlämna ett exemplar av bevakningshandlingarna till förvalta

ren (jfr 102 § ). Detta påkallar ändring i förevarande paragraf som gäller ut

delning för efterbevakad fordran. 

137 § Bevis om alt borgenärsed har avlagts skall enligt 118 § andra 

stycket och 123 § andra stycket i förslaget överlämnas av konkurs

domaren till förvaltaren. Ändringen i första stycket av denna paragraf är 

en följd härav. 

140 § I andra stycket har hänvisningen till den numera upphävda 1921 

års lag om ackordsförhandling hytts ut mot en hänvisning till gällande 

ackordslag (1970:847). 

144 § Förmånsberättigad borgenär har enligt 143 §KL under vissa förut

sättningar rätt till förskottslyftning för sin fordran. Enligt 144 § första 

stycket i nuvarande lydelse gäller bl.a. att lyftning enligt 143 § ej fär 

medges annan borgenär än staten, om han inte ställer borgen för att 

medlen återbärs för den händelse det visar sig att han inte är berättigad att 

i utdelning behålla vad han har fått lyfta. Förvaltaren fär dock med 

samtycke av rättens ombudsman cfterge borgen om skäl därtill finns. 

Enligt den föreslagna ändringen i första stycket skall förvaltaren ensam 

avgöra huruvida borgen skall efterges eller ej. Han fär bedöma frågan från 

fall till fall. 

145 a § Om betalning har utfallit på kapitalbeloppet av en fordran, till 

säkerhet för vilken företagsinteckning har meddelats, skall rättens 

ombudsman enligt denna paragraf i gällande lydelse anmäla detta till in

skrivningsdomaren och därvid sända in föreliggande utdelningsförslag el

ler annan handling som visar fördelningen. Åtgärderna skall vidtas sedan 

tiden för klander mot utdelningsförslaget har gått till ända eller väckt klan-



Prop. 1978/79:105 316 

der har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft. Kan det antas att 

ytterligare betalning kommer att tilläggas inteckningshavaren. skall dock 
med anmälan anstå tills det har blivit avgjort, om sådan betalning skall ut
gå. Slutligen föreskrivs att, när inteckningshavaren lyfter betalning. an
teckning härom skall göras ptl inteckningshandlingen. 

Paragrafen infördes samtidigt med lagen ( 1966:454) om företagsinteck

ning och bör jämföras med 14 § denna lag. Enligt detta lagrum blir. om 

företagsintecknad egendom säljs på grund av utmätning eller i konkurs 

och betalning utfaller på kapitalbeloppet av intecknad fordran, inteck
ningen utan verkan till motsvarande belopp. Jfr även 29 § andra stycket 

lagen om företagsinteckning och 10 § 8 kungörelsen (1966:455) med 

tillämpningsföreskrifter till samma lag. 
Eftersom rättens ombudsman skall avskaffas, kan paragrafen inte 

kvarstå oförändrad. 
Kommitten nämnde i sitt betänkande (SOV 1974:6) Förenklad konkurs 

m.m. att advokatsamfundet i skrivelse till utredningen (Ju 1972: 12) 

angående företagsinteckning hade riktat kritik mot anmälningsskyldig

hetens utformning i paragrafen. Enligt kommittens mening borde frågan 
regleras i administrativ ordning. Kommitten föreslog därför i nämnda be

tänkande att paragrafen skulle upphävas. 
I prop. 1975/76:210 uttalades att det inte var möjligt att i då förevarande 

sammanhang ta ställning till hur anmälningsskyldigheten i sakligt 

hänseende borde vara utformad i fortsättningen. För den skull borde 

endast en nödvändig anpassning av bestämmelsen till den nya handlägg
ningsformen för mindre konkurser göras. Lättast kunde en sådan anpass

ning ske, om underrättelseskyldigheten flyttades över från rättens 

ombudsman till förvaltaren. Med en sådan lösning borde bestämmelsen 

tills vidare kunna stä kvar i KL. 
För min del anser jag att den lösning som föreslogs i prop. 1975/76:210 

bör väljas även nu. Den i förevarande paragraf avsedda underrättelse
skyldigheten flyttas sålunda över frän rättens ombudsman till förvaltaren. 

Härutöver har i lagtexten "inskrivningsdomaren" bytts ut mot "inskriv

ningsmyndigheten · ·. 

146 § I paragrafen har vad som sägs om rättens ombudsman utgått. 

148 § Denna paragraf innehåller regler om utdelning efter konkursens 

avslutande (efterutdelning). Sålunda gäller enligt den nuvarande lydelsen 

bl.a. att vanliga bestämmelser om utdelning och om redovisning vid slut

utdelning har motsvarande tillämpning vid efterutdelning. Efter fram

ställning av rättens ombudsman och förvaltaren får emellertid konkurs

domaren, om han med hänsyn till kostnaderna finner utdelning inte 

lämpligen böra äga rum, förordna att medlen i stället för att delas ut skall 
överlämnas till gäldenären. 
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I den föreslagna lydelsen har vad som föreskrivs om rättens 

ombudsman utgått. Det ankommer alltså på förvaltaren ensam att göra 

sådan framställning som avses i paragrafen. 

149 § Här ges regler om nedfäggande av konkurs på grund av förlikning. 

l:nligt nuvarande lydelse av paragrafen skall konkursdomaren höra 

r~ittens ombudsman och förvaltaren. innan han med anledning av gälde

närens ansökan meddelar beslut om nedläggning av konkursen. Vad som 

sägs om rättens ombudsman har utgått. Det har inte ansetts nödvändigt att 

tillsynsmyndigheten skall höras i här berörd fråga. 

Hänvisningen i andra stycket till 61 * andra stycket har ändrats till att 

avse 67 § första stycket andra och tredje meningarna. 

152 § Enligt gällande lydelse av paragrafen skall konkursdomaren höra 

rättens ombudsman och förvaltaren i frågan huruvida ingivet ackords

förslag bör föreläggas borgenärerna. Det kan inte anses behövligt att 

konkursdomaren i denna fråga inhämtar yttrande från tillsynsmyndig

heten. I paragrafen har därför endast gjorts den ändringen att rättens 

ombudsman fått utgå. 

159 § Denna paragraf är ny. Förutvarande 159 § upphävdes genom SFS 

1970:848. I paragrafen regleras borgensmans och därmed likställd persons 

rösträtt vid omröstning i ackordsfråga. Regleringen överensstämmer i sak 

med nuvarande regler i 182 § KL. 

8 kap. Enligt gällande lag har borgenärerna samfällt rätt att besluta eller 

yttra sig i vissa frägor. Denna beslutande- eller yttranderätt utövas vid bor

genärssammanträdcn. varom allmänna regler finns i 8 kap. KL. som har 

rubriken "Om borgenärssammanträden". 
Beslutanderätt tillkommer borgenärerna i fråga om tillsättande av slutlig 

förvaltare (45, 48 och 49 §§ KL) och av granskningsmän (46 § KL). 

Som framgått i avsnitt 5.2.5 krävs för en del förvaltningsåtgärder f.n. 

vidare att borgenärerna lämnar sitt samtycke eller fattar eget beslut i 

saken. Detta gäller i vissa lägen beträffande fortsättande eller återupp

tagande av rörelse, försäljning av egendom, indrivning av utestående ford

ringar och förlikning angående osäker eller tvistig tillgång. Se 60, 64, 65, 

70-72. 77 och 78 §§ KL. 

Även i fråga om inskränkning av anmärkning mot bevakad fordran 

m.m. (108 §tredje st. KL) och antagande av ackordsförslag (154 §)ligger 

avgörandet hos borgenärerna samfällt. 

Yttranderätt för borgenärskollektivet föreligger i fråga om entledigande 

av förvaltare (80 § KL). 
I den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.5) har föreslagits att borgenärs

kollektivct inte längre skall ha någon beslutanderätt i förvaltningsfrågor. 
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Förvaltaren skall emellertid samråda i viktigare frågor med borgenär som 

särskilt berörs. Vidare förutsätter vissa åtgärder liksom enligt gällande lag 

samtycke av speciella grupper av borgenärer (se 71 § andra stycket och 

76 § ). I det nya förfarandet behövs inga borgenärssammanträden i nuva

rande mening för behandling av förvaltningsfrågor. Den reglering i 8 kap. 
KL som behandlar sådana frågor kan följaktligen utgå. 

I den nya ordningen kommer borgenärerna att ha formlig beslutanderätt 
endast i fråga om inskränkning av anmärkning m.m. och om antagande av 
ackordsförslag. Vidare erhåller borgenärerna rätt att yttra sig i fråga om 

tillsättande av slutlig förvaltare (46-48 §§). Den yttranderätt som enligt 

KL f.n. tillkommer borgenärerna i fråga om entledigande av förvaltare 

kvarstår. I nu angivna hänseenden har alltså borgenärssammanträden 

betydelse även i fortsättningen. Härav följer att en del av föreskrifterna i 8 

kap. bör finnas kvar. Rättens ombudsmans avskaffande medför dock 

behov av vissa ändringar i den kvarstående regleringen. 

Kommitten föreslår att 8 kap. i sin helhet upphävs och att de föreskrifter 

där som bör finnas kvar förs över till andra ställen i KL. Någon erinran 

mot detta förslag har inte framförts vid remissbehandlingen. Även jag 
godtar förslaget. Samtliga i kapitlet ingäende paragrafer ( 175-184 §§)skall 

alltså upphävas. Vidare skall kapitelrubriken utgå. 

175 § Enligt denna paragraf är rättens ombudsman ordförande vid borge

närssammanträde, som ej enligt KL skall hållas inför konkursdomaren. 
Vid de borgenärssammanträden som skall förekomma i fortsättningen 

är konkursdomaren enligt särskilda bestämmelser ordförande. Bestäm
melsen i 175 § kan därför utgå. 

176 § Paragrafen handlar om kallelse till borgenärssammanträde. 
I första stycket anges f.n. att kallelse utfärdas av rättens ombudsman, 

där det ej är särskilt föreskrivet att uppgiften ankommer på konkurs
domaren. Avskaffandet av rättens ombudsman gör denna bestämmelse 

obehövlig. 

Övriga bestämmelser i paragrafen anger vad kallelse till borgenärs

sammanträde skall innehålla samt hur och när kallelsen skall utfärdas 

m.m. Dessa bestämmelser har fortsättningsvis betydelse för borgenärs

sammanträden som avses i 47, 48 och 80 §§ och för borgenärssamman

träden i samband med ackord i konkurs. Regleringen bör överföras till KF. 
På grund av det sagda har reglerna i förevarande paragraf fått utgå. 

177 § Paragrafen rör protokoll vid t>orgenärssammanträde. Beträffande 

konkursdomarens protokollföring gäller regleringen i RB och i protokolls

kungörelsen (1971: 1166). Bestämmelsen i förevarande paragraf har med 
hänsyn härtill fått utgå. 
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178 § I denna paragraf anges hur man skall bestämma vilken mening som 

skall utgöra borgenärernas beslut i fråga som rör boets förvaltning, när 

särskilda omröstningsbestämmelser inte finns på andra håll i KL. Som en 

följd av att borgenärskollektivet inte längre skall ha någon rätt att besluta i 

förvaltningsfrågor hlir bestämmelserna överflödiga. De har därför fått 

utgå. 

179 § I denna paragraf anges vad som krävs för att någon skall få föra 

talan i förvaltningsfräga vid borgenärssammanträde. Bland annat uppställs 

det kravet att belopp och beskaffenhet av den fordran som görs gällande 

skall uppges. Vid sammanträde som hälls efter bcvakningstidens utgång 

får talan ej föras för fordran som inte bevakats i konkursen. Vidare gäller 

att talan inte får föras för fordran som uppenbarligen är ogrundad. Talan 

för fordran som blivit ogillad av domstol får inte föras även om domstolens 

beslut inte är lagakraftvunnet. 

Som tidigare angetts skall borgenärerna inte längre besluta i förvalt

ningsfrågor. Hit hör inte fråga som behandlas vid förlikningssammanträde, 

inte heller ackordsfråga. Enligt kommitten kan den som uttalar sig vid 

borgenärssammanträde i fråga om tillsättande eller entledigande av för

valtare ej anses "föra talan" i saken. Denna uppfattning har inte mött 

någon invändning från remissinstanserna och även jag ansluter mig till 

den. De nuvarande bestämmelserna i 179 § kommer därför att hänga i 

luften. Frågan är då om några motsvarande bestämmelser är påkallade 
med de nya reglerna om borgenärs medverkan i förvaltningen. 

Under konkursens gång kan givetvis någon gång frågan uppkomma om 

den som uppträder som borgenär i konkursen verkligen innehar en giltig 

fordran. Frågan kan t.ex. aktualiseras när någon vill göra framställning 

enligt 43 § om att granskningsman skall utses för hans räkning eller när 

någon vill yttra sig enligt 46 §i frågan om slutlig förvaltare. Även i andra 

sammanhang kan frågan om borgenärsbehörigheten tänkas uppkomma. 

Beträffande rätt att föra talan vid förlikningssammanträde torde gällande 

bestämmelse ( 108 § första stycket KL jfrt med 104 § andra stycket) vara 

att uppfatta så att den som har bevakat fordran i konkursen äger sådan 
rätt. 

Vid bedömandet av om några särskilda bestämmelser i aktuellt 

hänseende behövs bör enligt min mening beaktas att liknande frågor kan 

uppkomma redan med gällande KL utan att detta har föranlett några 

bestämmelser. Att borgenärernas medverkan i förvaltningen nu ges en an

nan form och att den enskilde borgenären ges rätt att begära tillsättande av 

granskningsman bör inte behöva föranleda att bestämmelser motsvarande 
de nuvarande i 179 § KL införs. En sådan reglering skulle knappast heller i 

övrigt fylla något påtagligt praktiskt behov. Det är tydligt att de principer 

som kommit till uttryck i nuvarande 179 § även utan särskilt stadgande får 

anses gälla, om behörighetsfrågan någon gång blir aktuell. 
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Med stöd av det anförda förordas att 179 § får utgå. 

180 § Enligt paragrafen får borgenär i vissa fall inte föra talan vid borge

närssammanträde. Talan får inte föras när borgenärens rätt uppenbarligen 

inte är beroende av frågans utgång. Vidare gäller jäv vid behandling av 

vissa frågor. Bestämmelserna tar uteslutande sikte på förvaltningsfrågor 
och fyller därför inte någon funktion i det nya systemet. Paragrafen har 

därför fått utgå. 

181 § Enligt 181 § i gällande lag får förvaltaren inte delta i val av gransk

ningsman. Eftersom val av granskningsman inte längre skall förekomma 

har paragrafen utmönstrats. 

182 § I 182 §i gällande lag föreskrivs att om både borgenär och borgens

man eller annan som förutom gäldenären ansvarar för borgenärens fordran 

har bevakat fordringen och vill rösta för denna, de har tillsammans en röst. 

Vidare sägs (andra ledet) att borgenärens mening vid oenighet skall gälla 

om inte de andra löser ut honom eller ställer full säkerhet för fordringen. 

Regle1ingcn är även tillämplig vid borgenärssammanträde i samband med 

ackord vid sidan av de för ackord särskilt avsedda rösträttsbestäm

melserna i 158 § KL samt vid förlikningssammanträde Ufr 108 § tredje 

stycket andra meningen). Av det anförda framgår att vad som sägs i 182 § 

inte kan frånkännas viss betydelse även i fortsättningen. På grund härav 

har 182 § fått utgå men samtidigt har en reglering i saklig överens
stämmelse med 182 §i fråga om röstning i samband med ackord tagits in i 

159 §. Vidare har en bestämmelse i enlighet med 182 § andra ledet förts in 

i 108 §. 

183 § Paragrafen innehåller bestämmelser om besvär mot beslut som 

fattas av borgenärerna vid borgenärssammanträde. De enda borgenärs
beslut som i fortsättningen har intresse i detta sammanhang är beslut vid 

förlikningssammanträde om inskränkning av anmärkning m.m. (108 § 

tredje stycket andra meningen i förslaget) och beslut att förkasta av gälde

nären bjudet ackord ( 154 § KU. Nämnda beslut kan överklagas, vilket 

medför att regleringen i 183 § till en del måste finnas kvar. Denna del har 

förts över till 207 §. 

Vissa delar av 183 § har ingen betydelse för nyssnämnda borgenärs

beslut och kan alltså som överflödiga avskaffas. Det sagda har tillämp

lighet beträffande andra stycket -- med undantag för tredje meningen -

samt tredje stycket andra meningen. Bestämmelsen i fjärde stycket har 

visserligen teoretisk betydelse beträffande de borgenärsbeslut som kan 

förekomma i framtiden. Med tanke på den utomordentligt ringa praktiska 

betydelsen har emellertid föreskriften i överensstämmelse med vad kom

mitten föreslagit utmönstrats. 
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184 § Paragrafen avser det fall att borgenärerna har fattat beslut i ärende 

vari de inte får besluta eller att de i annat ärende överskridit sin be
slutanderätt. Enligt paragrafen är beslutet då ogiltigt. Med den nya 
ordningen har borgenärerna inte någon heslutanderätt i andra frågor än de 
som avses i 108 §tredje stycket andra meningen och 154 §KL. Även utan 
regleringen i 184 § torde beslut av borgenärerna i andra än nu nämnda 

frågor komma att vara ogiltiga. Paragrafen har därför fått utgå. 

185 § I paragrafen anges i vilka fall en konkurs skall handläggas som 
mindre konkurs. Principerna för gränsdragningen har behandlats i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 5.7.2). Där har även frågan om hur valet 

av handläggningsform skall gå till behandlats. 
För att en konkurs skall handläggas som mindre konkurs skall endera av 

två förutsättningar föreligga. Den ena överensstämmer i huvudsak med 

vad som enligt nuvarande 185 § gäller som förutsättning för ursprunglig 

fattigkonkurs. dvs. att det finns anledning anta att gäldenärens bo inte 
förslår till betalning av konkurskostnaderna. Härmed avses kostnaderna 
för ordinär konkurs. Att det är dessa kostnader som avses har särskilt 
markerats i förslaget. I likhet med vad som nu gäller i fråga om fattig
konkurs uppställs i första stycket I inte något krav på att boet skall antas 
vara av enkel beskaffenhet. Beträffande frågan hur värdet av tillgångarna 
och storleken av konkurskostnaderna skall uppskattas skall i princip gälla 
detsamma som f.n. vid tillämpningen av 185 §. 

Om gäldenären är fysisk person, skall hans beneficium -- dvs. vad som 
behövs för hans och hans familjs försörjning (jfr 27 och 97 §§) - från

räknas. Vidare måste reglerna i 81 § om fördelning av ansvaret för 
konkurskostnaderna mellan olika slags egendom beaktas. Dessa regler 
innebär att vissa tillgångar får tas i anspråk bara för speciella konkurs
kostnader. Detta kan medföra att en konkurs skall handläggas som mindre 
konkurs enligt förevarande alternativ trots att värdet av tillgångarna i boet 
överstiger de beräknade sammanlagda konkurskostnaderna. 

Huruvida tvistiga tillgångar skall medräknas får avgöras från fall till fall. 
Vid beräkning av värdet av sådana tillgångar bör stor försiktighet iakttas. 
Under förarbetena till KL anmärktes att hänsyn inte kunde tas till värdet 
av ett tvistigt anspråk, om det inte var så gott som uppenbart att detta 
tillkom gäldenären. 

Vad angår kostnadssidan får konkursdomaren bilda sig en ungefärlig 

uppfattning om hur stora kostnader som skulle följa med en ordinär 

konkurs i det aktuella fallet. Härvid kommer främst arvodet till förvaltaren 
i blickpunkten. Några massaskulder finns inte när konkursen beslutas. 

Konkursdomaren kan på detta stadium normalt inte förutse storleken av 
de massaskulder som eventuellt kan uppkomma. Med hänsyn härtill 
behöver massaskulder inte beaktas i detta sammanhang (jfr 185 d §andra 
stycket). 
21 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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I motsats till vad som gäller nu har konkurssökanden eller annan inte 
någon möjlighet att fä till stånd ett ordinärt konkursförfarande genom att 
ställa säkerhet. Den som önskar en sådan handläggning är hänvisad till att 
hos konkursdomaren söka förebringa skäl för att ett ordinärt förfarande 
skall tillämpas. 

Det andra alternativ enligt vilket handläggning som mindre konkurs kan 
ske enligt förevarande paragrafs första stycke är att det finns anledning 
anta att konkursboet med hänsyn till dess omfattning och övriga för

hållanden är av enkel beskaffenhet och att konkursen med fördel kan 
genomföras utan att bevakningsförfarande anordnas. Häri ligger inte bara 

att handläggningen kan väntas bli snabbare och billigare utan också att 
den kan antas fylla erforderliga krav på säkerhet. 

Av andra stycket framgår i vilken utsträckning reglerna i övriga kapitel i 

KL är tillämpliga i mindre konkurser. Bestämmelserna innebär att före
skrifterna om handläggning av konkurs i 3 och 5-7 kap. KL skall tillämpas 
i mindre konkurs endast om det är särskilt angivet i 9 kap. KL. Av regle
ringen kan motsättningsvis utläsas att de materiella bestämmelserna i KL 
skall vara tillämpliga även i mindre konkurser. 

Regleringen i andra stycket leder till att hela 2 och 4 kap. KL blir 
tillämpliga när konkurs handläggs som mindre konkurs. Av bestäm
melserna i I kap. blir 18 a och 20-26 §§ tillämpliga vid mindre konkurs. 

Bland de materiella bestämmelser i 5 och 6 kap. som blir tillämpliga kan 
nämnas reglerna i IOO och IOO a §§ om vilka fordringar som får göras 
gällande i konkursen, 121 och 121 a §§ om kvittning under konkurs. 
133-135 §§ om solidariska skuldförhållanden, 136 § om villkorliga ford
ringar. 138 §om ränta och 139 §om värdering av vissa fordringar. Även JO 
och 11 kap. blir tillämpliga. 

185 a § Paragrafen handlar om förvaltare och tillsyn över förvaltningen i 
mindre konkurs. Regleringen har behandlats i den allmänna motiveringen 
(avsnitten 5.7.3 och 5.7.4). 

I första stycket anges att konkursdomaren genast skall efter hörande av 
tillsynsmyndigheten utse en förvaltare i mindre konkurs att handha 

förvaltningen av boet. Häri ligger att förvaltaren företräder boet på samma 

sätt som vid ordinär konkurs. I fråga om förvaltare gäller de i 44 § upp
ställda kvalifikations- och behörighetskraven. Vad detta närmare innebär 
har behandlats i den allmänna motiveringen. Någon skyldighet för 
konkursdomaren att höra borgenärerna innan förvaltare i mindre konkurs 
utses föreskrivs inte. Detta hindrar inte att det ibland kan finnas anledning 
för konkursdomaren att när omständigheterna medger det rådgöra med 

borgenär som särskilt berörs av förvaltningen i personfrågan. 
Mer än en förvaltare får inte utses i mindre konkurs. Något praktiskt 

behov av att kunna förordna ersättare för förvaltaren Ufr 49 § andra 
stycket) har inte ansetts föreligga. Om förvaltaren är förhindrad att utföra 
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viss förvaltningsåtgärd. fär han i stället utnyttja de möjligheter konkursför

valtare i allmänhet har att sätta ombud i sitt ställe. 

Paragrafens andra stycke anger att när gäldenären är dödsbo förvaltare 

behöver utses endast om houppteckning enligt 20 kap. ÄB inte har upp

rättats eller särskilda skäl annars föreligger. Det är viktigt att bedömningen 

av om förvaltare skall utses inte sker schablonartat. En viss undersökning 

bör såvitt möjligt alltid komma till stånd. särskilt beträffande eventuella 

återvinningsmöjligheter. 

Enligt tredje stycket skall 42. 59 och 60 §§ ha motsvarande tillämpning 

beträffande tillsyn över förvaltningen i mindre konkurser. Hänvisningen 

till 42 § innebär att förvaltningen skall stå under tillsyn av en kronofogde

myndighet som tillsynsmyndighet. I 59 § ges föreskrifter om tillsynsmyn

dighetens allmänna uppgifter och befogenheter. Bl.a. skall myndigheten se 

till att avvecklingen av konkursen sker utan onödigt dröjsmål. I vissa fall 

får myndigheten utse revisor för granskning av förvaltningen. 60 § ger till

synsmyndigheten rätt att få del av handlingar som rör boet och ålägger för

valtaren skyldighet att på begäran lämna tillsynsmyndigheten upplysningar 

om boet och dess förvaltning. Enligt 60 § skall myndigheten också på be

gäran lämna konkursdomaren, borgenär eller gäldenären upplysningar. 

Tillsynen i mindre konkurs torde i många fall kunna utövas utan någon 

annan grundval än förvaltarens redovisning. Kontrollen har då närmast 

karaktären av en efterhandskontroll. Möjligheten att ingripa med på

pekanden och på annat sätt står emellertid öppen för tillsynsmyndigheten i 

samtliga fall. I en del mindre konkurser kan t.ex. förekomsten av frågor 

om återvinning eller gäldenärsbrott motivera en mer aktiv och ingripande 
kontroll varvid tillsynsmyndighetens befogenheter enligt 59 och 60 §§ kan 

fä betydelse. Någon skyldighet för förvaltaren att ge in halvårsberättelse 

eller kvartalsräkning föreligger dock inte i mindre konkurs. 

I fråga om entledigande av förvaltare i mindre konkurs skall enligt fjärde 
stycket av förevarande paragraf 80 § gälla i tillämpliga delar. Detta innebär 
att konkursdomaren inte självmant utan endast på framställning kan 

entlediga förvaltare. Vad angår dem som enligt 80 § första stycket är 

behöriga att göra framställning bör erinras om att granskningsman inte kan 

tillsättas i mindre konkurs. Om förvaltare entledigas, skall ny förvaltare 

förordnas. Liksom beslut om förordnande av förvaltare går beslut om ent

ledigande av förvaltare enligt 210 § i verkställighet utan hinder av att 

ändring söks. om inte annat bestäms. 

Fjärde stycket innehåller också en föreskrift om redovisning över 

förvaltningen. om förvaltaren avgår innan konkursen avskrivs. Enligt 

kommittens förslag skall redovisningen snarast tillställas konkursdomaren 

och tillsynsmyndigheten. Enligt min mening bör dock av lagtexten framgå 

att det är i förhållande till tillsynsmyndigheten som förvaltaren är redovis

ningsskyldig. I enlighet härmed föreskrivs i departementsförslaget att 

redovisning snarast skall avges till tillsynsmyndigheten och att avskrift av 
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redovisningen skall tillställas konkursdomaren. 

185 b § Paragrafen gäller förvaltarens åligganden och har behandlats i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 5.7.3). 
I första stycket anges i vad mån förvaltarens allmänna åligganden i 

ordinära konkurser skall gälla för förvaltare i mindre konkurs. Här 
hänvisas till 51, 51 a och 52 §§. 53 §första stycket. 57 §. 58 §första och 
andra styckena samt 60 §andra stycket. Vidare innehåller stycket en hän
visning till 54 §. 

Hänvisningen till 51 § innebär att förvaltaren skall ta till vara borge

närernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla åtgärder som främjar 
en förmånlig och snabb utredning av boet. Vidare skall till följd av hän
visningen till de nya bestämmelserna i 51 a § förvaltaren även i mindre 

konkurs i viktigare förvaltningsfråga samråda med borgenär som särskilt 

berörs och med gäldenären. Vad som är en "viktigare fråga" får naturligt
vis bedömas med utgångspunkt i förhållandena i den mindre konkursen. 
Förvaltaren får också anlita sakkunnigt biträde enligt vad som gäller vid 
ordinär konkurs (52 § ). I 53 § första stycket sägs att förvaltaren så snart 
ske kan skall omhänderta gäldenärens bo. Där sägs dessutom att förvalta

ren skall ta hand om de böcker och andra handlingar som rör boet samt, 
när gäldenären är eller under det senaste året före konkursansökningen har 

varit bokföringsskyldig, i omhändertaget räkenskapsmaterial på lämpligt 
ställe anteckna dagen för omhändertagandet. Det bör påpekas att det ma
terial som skall omhändertas består inte bara av de egentliga räkenskaps
böckema (kassabok, inventariebok etc.) utan också av följesedlar. verifi
kationer. affärskorrespondens rn.m. Bestämmelserna bör tillämpas på det 
sätt som föranleds av omständigheterna i det särskilda fallet. 

Förvaltaren skall vidare snarast möjligt upprätta sådan bouppteckning 
som anges i 53 §första stycket. Bouppteckningen skall uppta tillgångar och 
skulder i boet med uppgift om varje borgenärs namn, boningsort och post

adress samt om nyss berörda böcker och handlingar. Bouppteckningen 
skall dessutom innehålla uppgift om i vad mån skuld avser lön eller pen

sion. Finns det inte någon löne- eller pensionsskuld, skall detta enligt tred

je stycket i förevarande paragraf anmärkas i bouppteckningen. 
Bestämmelserna i 53 § första stycket om upprättande av bouppteckning 

har även i övrigt motsvarande tillämpning. Detta innebär bl.a. att till

gångarna skall i bouppteckningen tas upp till de värden som de prövas äga 
efter noggrann uppskattning. Vid förrättningen skall gäldenären vara till
städes och uppge boet under edsförpliktelse. Är gäldenären juridisk 
person med flera ställföreträdare, gäller denna skyldighet dock inte för 

ställföreträdare vars närvaro förvaltaren anser sakna betydelse för utred

ningen. Om av gäldenären under edsförpliktelse underskriven bouppteck

ning redan har getts in till konkursdomaren och förvaltaren finner den till
förlitlig, behöver ny bouppteckning inte upprättas. Boupppteckningen 
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måste givetvis även i detta fall uppfylla de föreskrivna grundkraven. 

När konkurs handläggs som mindre könkurs. kan bouppteckning inte 

ersättas av sådan borgenärsförteckning som avses i 53 § andra stycket. 

Bestämmelser om tvångsmedel mot gäldenär som underlåter att vara till

städes vid bouppteckningsförrättningen och att uppge boet under ed finns i 

94 §.Hämtning eller häktning kan komma i fråga. Des.sa bestämmelser blir 

tillämpliga även i mindre konkurs (se I 85 § andra stycket). 

De nya bestämmelserna i 57 § om bokföring skall tillämpas i mindre 

konkurs. Förvaltaren skall alltså löpande bokföra in- och utbetalningar i 
boet. om ej med hänsyn till särskilda förhållanden god redovisningssed på

kallar att bokföringen sker på annat sätt. När konkursen handläggs som 

mindre konkurs, torde det regelmässigt vara tillräckligt med en kontantre

dovisning som återspeglar avvecklingen av boet. Förvaltaren skall också 

arkivera konkursboets bokföring i enlighet med vad som sägs i 57 § andra 
stycket. 

Pengar. som flyter in under förvaltningen, skall av förvaltaren inom en 

vecka sättas in mot ränta i bank på konkursboets räkning, i den mån de 

inte behövs för betalning av löpande utgifter (58 § första och andra 

styckena). Bestämmelserna om medelsförvaltning anses tillämpliga även 

på medel som finns hos gäldenären vid konkursutbrottet. Av bestäm

melserna följer att medel, som har satts in i bank för konkursboets 

räkning, får tas ut av förvaltaren bara under förutsättning att de behövs för 

betalning av konkurskostnader eller massaskulder eller för utdelning till 

borgenärerna. Slutligen är förvaltaren skyldig att på begäran av konkurs

domaren, borgenär eller gäldenären lämna upplysningar om konkursboet 

och dess förvaltning (60 §andra stycket). Av hänvisningen i 185 a §tredje 

stycket följer att föreskrifterna i 60 § första stycket om förvaltarens 

upplysningsplikt gentemot tillsynsmyndigheten gäller även i mindre kon
kurser. 

I 54 §ges regler om handräckning. Även i mindre konkurs får alltså för

valtaren, om det behövs, begära handräckning av kronofogdemyndigheten 
för att kunna omhänderta eller annars fä tillgång till gäldenärens bo med de 
böcker och andra handlingar som rör boet. 

Enligt andra stycket av förevarande paragraf skall förvaltaren lämna 

konkursdomaren uppgift om orsakerna till gäldenärens insolvens. i den 

mån de har kunnat utrönas. Samtidigt skall förvaltaren anmärka dels om 

det har förekommit förhållande som kan föranleda återvinning till boet, 

dels om det finns skälig anledning att anta att gäldenären har gjort sig skyl

dig till gäldenärsbrott. Förvaltaren skall ange grunden för sin bedömning. 

Om gäldenären är eller under det senaste året före konkursansökningen 

varit bokföringsskyldig, skall förvaltaren vidare anmärka vilket bokfö

ringssystem som tillämpats och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts. 

I förekommande fall skall samtidigt den av gäldenären senast uppgjorda 

balansräkningen bifogas. Här avsedda uppgifter skall lämnas skriftligen så 
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snart som möjligt. Normalt bör det ske samtidigt med att bouppteckning 

ges in. Att konkursen inte får avskrivas. innan ifrågavarande uppgifter har 

lämnats. följer av 185 d §andra stycket. Ofta kan det räcka med summa

riska uppgifter i här avsedda konkurser. För sin bedömning av återvin

ningsfragan kan förvaltaren behöva fordra in kontokuranter för den kritis

ka tiden före konkursen från vederbörande bank. 
I paragrafens tredje stycke tas upp en regel om att förvaltaren genast till 

kronofogdemyndigheten i den ort, där gäldenären bör svara i tvistemål 

som angår gäld i allmänhet, skall anmäla sådana löne- och pensionsskulder 

som han har fått kännedom om. Regeln skall ses mot bakgrund av att det 

enligt departementsförslaget ankommer på kronofogdemyndigheten att 

pröva lönegarantifrågorna i alla de konkurser som skall handläggas i den 

enklare ordningen. I paragrafens tredje stycke finns också den tidigare 
berörda regeln att. när löne- eller pensionsskuld inte finns, förvaltaren 

skall anmärka detta i bouppteckningen. 

I fjärde stycket upptas en regel om att bouppteckningen jämte uppgifter 

enligt paragrafens andra stycke, dvs. om orsakerna till obeständet, 

misstanke om gäldenärsbrott och bokföringssystem m.m .. skall tillställas 
konkursdomaren och tillsynsmyndigheten snarast och senast en månad 
frän konkursbeslutet. När särskilda omständigheter föreligger. kan 

konkursdomaren dock bevilja uppskov. 

Även utan uttrycklig bestämmelse torde det vara uppenbart att för

valtaren i förekommande fall senast en månad efter konkursbeslutets med

delande också skall anmäla om han godkänner en förut ingiven boupp

teckning. 
Paragrafens femte stycke innehåller en föreskrift om skyldighet för för

valtare att anmäla misstanke om gäldenärsbrott till allmän åklagare och 

därvid ange grunden för sin misstanke. En motsvarande skyldighet i 
ordinär konkurs föreskrivits i 55 § tredje stycket. Liksom vid ordinär kon

kurs (se ovan under 55 §)bör förvaltaren dessutom anmäla misstanke om 
annat brott som framkommer på grund av konkursutredningen. 

185 c § Paragrafen handlar om försäljning av boets egendom. Paragrafen 

har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.7.3). 
Normalt är det till fördel för både gäldenären och borgenärerna att 

konkursen kan avslutas snabbt. Enligt paragrafens första stycke skall för

valtaren, om det finns egendom i boet, sälja denna så snart det lämpligen 

kan ske, om inte annat är föreskrivet. Bestämmelsen överensstämmer i 
huvudsak med vad som gäller i ordinär konkurs, se 62 §.Av bestämmel

sen följer att förvaltaren kan låta försäljningen anstå en kortare tid. om 
förmånligare villkor för boet därigenom kan uppnås. I undantagsfall bör 

även något längre anstånd med realisationen kunna äga rum. om det är 

uppenbart att ett bättre försäljningsresultat blir följden. Givetvis får 
reglerna om försäljning inte inkräkta pa gäldenärens s.k. beneficium (se 

97 §). 
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Beträffande försäljning av egendom, fortsättande eller återupptagande 

av gäldenärens rörelse. indrivning av utestående fordringar och förlikning 

angående osäker eller tvistig tillgång skall enligt paragrafens andra stycke 

61. 63. 67. 70. 71 och 73-78 §§gälla i tillämpliga delar. Av 51 a §. som 

skall tillämpas även i mindre konkurs (se 185 b § första stycket), följer att 

förvaltaren har en allmän skyldighet att i fråga av större vikt höra de borge

närer som särskilt berörs av åtgärden och gäldenären. Givetvis bör för

valtaren inte sälja egendom av så ringa värde att det inte blir något över, 

sedan kostnaden för försäljningen har täckts. 

I några av de nämnda paragraferna anges som förutsättning att fordran 

har bevakats (se t.ex. 70 § fjärde stycket). Eftersom något bevakningsför

farande inte skall förekomma när konkurs handläggs som mindre konkurs. 

har i förevarande stycke föreskrivits att fordran som kan göras gällande i 

konkursen skall anses som bevakad fordran. Vilka fordringar som kan 

göras gällande i konkurs framgår av 100 § (jfr även 100 a §). 

Med beaktande av det sagda innebär en tillämpning av 61, 63, 67, 70. 71 

och 73- 78 §§ i huvudsak följande när konkurs handläggs som mindre 

konkurs. 
Om gäldenären har drivit rörelse, äger förvaltaren enligt 61 § låta 

rörelsen fortsättas för konkursboets räkning, om det kan ske enligt lag Ol~h 

i den män det befinns ändamålsenligt. Detta gäller också. om förvaltaren 

vill återuppta en nedlagd rörelse. Formellt gäller inte någon tidsbe

gränsning för fortsättande av gäldenärens rörelse när konkurs handläggs i 

den enklare ordningen. Den i 61 § föreskrivna tidsbegränsningen utgår 

frän första borgenärssammanträdet och blir inte tillämplig i sådant fall. 

Har gäldenären i hovrätten besvärat sig över konkursbeslutet. får enligt 

63 § inte mot hans bestridande försäljning av egendom i boet äga rum 

förrän hovrätten har utlåtit sig med anledning av besvären. Vad som i 63 § 

föreskrivs om uppskov med försäljning av egendom utgör likväl enligt 67 § 

första stycket inte hinder mot försäljning i vissa där särskilt angivna fall. 
Av 67 § andra stycket följer att även egendom. vari särskild förmånsrätt 

gäller. under vissa omständigheter kan säljas genom förvaltarens försorg 
utan hinder av regleringen i 63 §. 

Om fast egendom finns i boet, något som kan bli fallet även i mindre 

konkurs, kan förvaltaren enligt 70 § första stycket hos vederbörande 

myndighet begära försäljning därav i den ordning som gäller för utmätt 

sMan egendom. Egendomen kan även säljas i annan ordning, om för

valtaren finner det fördelaktigare för boet. Om exekutiv auktion på fast 

egendom som hör till boet har hållits utan att försäljning kommit till stånd, 

kan förvaltaren enligt andra stycket i samma paragraf underlåta att vidta 

ytterligare åtgärder för egendomens försäljning. Har auktion i exekutiv 

ordning inte ägt rum men finns det anledning anta att sådan auktion inte 

kommer att leda till försäljning. får förvaltaren underlåta att föranstalta 

om egendomens avyttrande, om de borgenärer som i konkursen kan göra 
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gällande fordringar med särskild förmånsrätt i egendomen samtycker till 
det. Om exekutiv auktion på boets fasta egendom har utsatts, skall för
valtaren enligt tredje stycket före bevakningssammanträdet avlämna 
behållning som har uppkommit av egendomen under konkursen. Behåll

ning som inte avlämnas före bevakningssammanträdet skall, om 
egendomen säljs, avlämnas före tillträdesdagen och i annat fall innan 

utdelning i konkursen sker. Av fjärde stycket följer att förvaltaren senast 
vid bevakningssammanträde för auktion på fast egendom skall anmäla 
arvode, annan kostnad och fordringar som kan göras gällande i konkursen 

och som bör beaktas vid egendomens försäljning. Förvaltaren skall genom 
brev underrätta borgenär om anmälan som han gör på dennes vägnar. 

Enligt 71 § första stycket får förvaltaren själv bedöma - med ledning av 

vad som är mest fördelaktigt för boet - om försäljning av lös egendom 
skall äga rum på auktion eller på annat sätt. Av paragrafens andra stycke 

följer att lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild 
förmånsrätt. aldrig utan hans samtycke får säljas på annat sätt än på 
auktion, om hans rätt är beroende av försäljningen. Enligt tredje stycket 
gäller likväl i vissa fall undantag frän kravet på borgenärens samtycke. I 
fråga om fartyg. luftfartyg, gods i fartyg m.m. finns bestämmelser i 71 § 

fjärde-sjätte styckena. Enligt 71 § sjunde stycket äger bestämmelserna i 
70 § fjärde stycket motsvarande tillämpning, när gäldenären tillhörig lös 
egendom skall säljas exekutivt under konkursen. I den män det påkallas 

skall förvaltaren dessutom i ärendet föra talan för borgenärer med 

förmånsrätt enligt 10 § förmänsrättslagen och genom brev underrätta 
borgenär om yrkande som han framställer på dennes vägnar. 

Om borgenär har lös egendom som pant eller "eljest under panträtt i 
handom" - varmed likställs retcntionsrätt (se 195 § andra stycket) - kan 
han enligt 73 § första stycket låta sälja den på auktion. Värdepapper som 
noteras på fondbörs får säljas genom fondkommissionär till gällande 
börspris. Utan förvaltarens samtycke fär försäljning som sagts nu inte äga 
rum förrän konkursen pågått viss tid. Vid ordinär konkurs är denna tid 
fyra veckor frän första borgenärssammanträdet. Enligt förarbetena har 
denna tidsfrist föreskrivits för att den slutlige förvaltaren, som utses på 

första borgenärssammanträdet. skall fä tillräcklig tid att vidta åtgärder för 
inlösen av panten. Eftersom något första borgenärssammanträde inte före

kommer vid mindre konkurs. måste en annan tidsfrist föreskrivas. Enligt 
föreskrift i förevarande stycke skall vid sådan konkurs fyraveckorstiden i 
stället räknas frän konkursbeslutets meddelande. 

Av 73 § första stycket följer vidare att försäljning genom borgenärens 

försorg inte heller får ske. om förvaltaren vill lösa egendomen för konkurs
boets räkning. En anledning för förvaltaren att lösa in panten kan vara att 
han anser sig kunna sälja den på förmånligare villkor, varvid boet kan 

tillgodogöra sig övervärdet i panten. Borgenären skall minst en vecka innan 
han vidtar åtgärd för egendomens försäljning hembjuda den till förvaltaren 
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för inlösen. I vissa fall skall försäljningen ske i exekutiv ordning. Om 

egendom skall säljas på annat sätt äh exekutivt och den inte består av 

värdepapper som kan säljas utan auktion, får försäljningen inte utan för

valtarens samtycke äga rum på annan ort än där egendomen finns. Borge

nären skall minst tre veckor i förväg låta förvaltaren veta. när och var 

försäljningen skall ske. Har egendomen sålts i annan än exekutiv ordning, 

är borgenären skyldig att för förvaltaren redovisa för vad som har influtit. 

Om borgenären inte vill föranstalta om försäljning, äger normalt för

valtaren enligt andra stycket sköta om försäljningen. 
I 74-76 §§ges föreskrifter angående kungörelser och underrättelser om 

auktion för försäljning av konkursbos egendom. 

Av 77 § följer att förvaltaren snarast möjligt skall vidta nödvändiga 

åtgärder för indrivning av utestående fordringar. Vid behov kan för

valtaren försöka fä fordringen indriven genom rättegång. lagsökning, be

talningsföreläggande eller skiljeförfarande. 
Har förlikningsanbud lämnats angående osäker eller tvistig tillgång. kan 

anbudet enligt 78 § antas av förvaltaren, om han finner det fördelaktigt för 

konkursboet. Ställer gäldenären säkerhet för vad som bjuds, har han rätt 

att själv utföra tvisten. 

185 d § I förevarande paragraf ges regler om gäldenärens edgång och om 

avskrivning av sådan mindre konkurs i vilken utdelning inte kan ske. 

Bouppteckningseden utgör ett viktigt inslag i konkursförfarandet. 

Edgången kan vara av betydelse bl.a. för tillämpning av lönegarantilagen. 

Innan konkursdomaren bestämmer tid för edgången, bör han samråda 

med förvaltaren. Någon uttrycklig bestämmelse härom anser jag inte 

behövas i KL. Enligt 7 § lönegarantikungörelsen (1970:745) skall samråd i 

vissa fall ske med kronofogdemyndigheten. 
I överensstämmelse med gällande lag föreskrivs att edgången inte får 

äga rum tidigare än en vecka från konkursbeslutets meddelande. Bortsett 

från denna föreskrift bör edgången ske så snart som möjligt efter det att 

bouppteckning har upprättats. I KF får tas upp regler om kallelse av för

valtaren. av gäldenärens make. om gäldenären är gift. och av borgenär 

som har ansökt om konkursen. Någon anledning att kalla tillsynsmyndig

heten till edgång finns ej enligt min mening. 

Beträffande formerna för gäldenärens edgång inför konkursdomaren 

gäller bestämmelserna i 91 § KL. 
Enligt 91 §andra stycket kan förvaltaren befria ställföreträdare från att 

avlägga ed när gäldenären är juridisk person med flera ställföreträdare. Om 

gäldenären är dödsbo och konkursen handläggs som mindre konkurs. be

höver emellertid förvaltare tillsättas endast om särskilda skäl föreligger (se 

185 a § andra stycket). För detta fall har i första stycket upptagits en sär

skild föreskrift om att konkursdomaren skall göra den prövning som an

nars ankommer på förvaltaren. Jag vill erinra om att även bestämmelserna 
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i 93 § om bouppteckningscd av annan än gäldenären är tillämpliga i mindre 

konkurs. Det kan tilläggas att reglerna om borgenärsed i 116 §inte är till

lämpliga när konkurs handläggs enligt den enklare ordningen. 
När bouppteckningen har beedigats har konkursdomaren ett jämfö

relsevis tillförlitligt underlag för bedömning av konkursboets omfattning. 

Om konkursdomaren finner att boet inte räcker till betalning av de 

konkurskostnader som följer med ett förenklat konkursförfarande och av 
eventuella massaskulder. skall han enligt paragrafens andra stycke besluta 

om avskrivning av konkursen. I det läget finns det ingen anledning att låta 

konkursen fortsätta. eftersom någon utdelning till konkursborgenärerna 

inte kan förväntas. En i princip liknande ordning gäller f.n. frånsett att det 

nu är möjligt att hindra avskrivning genom att ställa säkerhet. Konkursen 

får dock inte avskrivas innan förvaltaren har lämnat sådana uppgifter som 

avses i 185 b §andra stycket. 
I regel torde beslut om avskrivning i här avsedda fall kunna meddelas i 

anslutning till sammanträdet för edgång. Något hinder mot att beslutet 

meddelas senare finns emellertid inte. Förvaltaren kant.ex. behöva tid för 

att undersöka, om boets egendom över huvud kan realiseras eller om 

tvistiga fordringar kan drivas in eller om återvinningstalan bör väckas. Ett 

speciellt fall då avskrivning inte kan beslutas omedelbart vid edgångs

sammanträdet föreligger. när eden avläggs vid annan domstol än konkurs

domstolen (jfr 92 § andra stycket). Av beslutet bör framgå att konkursen 

har avskrivits enligt förevarande paragraf. 

Vid bedömningen av boets tillräcklighet har konkursdomaren att beakta 

inte bara redan uppkomna konkurskostnader utan ocksä de kostnader som 

ett fortsatt konkursförfarande skulle medföra. Ofta blir det inte aktuellt 
med massaskulder i sådana relativt små konkurser som kommer i fråga 

här. Om massaskulder redan föreligger, skall de emellertid tas med i beräk

ningen. Att göra någon prognos beträffande massaskulder som eventuellt 

kan uppstå framdeles är i regel svårt. I den mån sådana massaskulder kan 

förutses skall de emellertid beaktas. 
Vad angår tillgångssidan bör -- som har påpekats i anslutning till 185 § 

-- stor försiktighet iakttas när det gäller att beräkna värdet av tvistiga ford

ringar. Om hög grad av sannolikhet talar för att egendom kan tillföras boet 

genom återvinning, bör denna egendom beaktas. 

Medel som vid avskrivning enligt förevarande paragraf kan finnas i 

konkursboet skall i första hand tas i anspråk för betalning av konkurs

kostnaderna och eventuella massaskulder (se 188 §). Vid behov får för
valtaren sälja boets egendom för att kostnaderna och massaskulderna så 

långt möjligt skall kunna betalas ur boet. 

En fråga är om det bör vara något hinder mot försäljning i angivna syfte 

även sedan konkursen har avskrivits. Av uttalanden i prop. 1975/76:210 

framgår att något sådant hinder inte ansågs föreligga. Någon lagbestäm

melse härom ansågs inte behövlig. Jag ansluter mig till denna ståndpunkt. 
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Det bör påpekas att det av 188 § framgår att kostnaderna för konkurs som 

avskrivits enligt 185 d § skall utgå ur boet framför annan sktild som boet 

har ådragit sig. 

En annan fråga som diskuterades i prop. 1975/76::!10 gäller om boets 

egendom, i den mån den inte behövs för betalning av konkurskostnader 

och massaskulder, skall återställas till gäldenären sedan avskrivnings

beslutet har vunnit laga kraft. I sitt betänkande (SOU 1974:6) Förenklad 
konkurs m.m. hävdade konkurslagskommitten att så borde ske. Kommit

ten ansåg att det var en sak för sig att gäldenären kunde medge att det 

överskott som till äventyrs fanns i boet i stället överlämnades till konkurs

borgenär med bästa förmånsrätt. Vid remissbehandlingen av nämnda be
tänkande ansåg några remissinstanser att överskottet skulle delas ut till 

horgenärerna. 
Dåvarande departementschefen uttalade i denna del att den aktuella 

frågan hängde samman med att en utdelning enligt 185 f §var förenad med 

vissa kostnader. Det uppstod sålunda ett mellanläge där det efter edgången 

visserligen fanns ett ekonomiskt överskott i boet men detta inte täckte 

utdelningskostnaderna. Eftersom dessa i nu förevarande fall inte behövde 

bli särskilt höga rörde det sig om jämförelsevis små värden. Vad de 
kritiska remissinstanserna eftersträvade var, framhöll departements

chefen, ett utdclningsförfarande som var ännu mindre kostnadskrävande 

än det i 185 f §. Med beaktande särskilt av de ringa ekonomiska värdena 

och av rättssäkerhetsintresset ansåg departementschefen inte att det fanns 
skäl att i lagtexten införa ett sådant system. Som kommitten angett kunde 

gäldenären välja att frivilligt överlämna medlen till betalning av den bäst 
prioriterade fordringen. Det påpekades även att i nu förevarande fall 

borgenärerna kommer att känna till tillgångarnas existens och att gälde
nären därför ofta måste ha anledning räkna med att specialexekution kan 
komma till stånd om han inte överlämnar sådana medel som skulle täcka 

kostnaderna för denna exekutionsform. 
För min egen del ansluter jag mig till dåvarande departementschefens ut

talanden i denna del. 
Innan konkursdomaren beslutar om avskrivning skall han enligt före

skrift i andra stycket höra förvaltaren. Denne är mer insatt i de bakom
liggande förhållandena och kan lämna vägledande upplysningar i avskriv

ningsfrågan. Av hänvisningen till 51 a §i 185 b §första stycket följer att 

förvaltaren kan ha anledning att ta kontakt med borgenär som har gjort 
konkursansökan eller annan särskilt berörd borgenär. innan han uttalar sig 

i saken. 
I paragrafens andra stycke föreskrivs vidare att förvaltaren, när konkurs 

har avskrivits enligt paragrafen, snarast möjligt skall avge redovisning för 

förvaltningen till tillsynsmyndigheten. Det är önskvärt att detta sker före 

konkursdomarens prövning av avskrivningsfrågan, men detta är inte nöd

vändigt i fall som avses här. Avskrift av redovisningen skall lämnas till 
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konkursdomaren. Lika litet som i fråga om andra liknande redovisningar i 
KL bör ges närmare föreskrifter om vad den här avsedda redovisningen 
skall innehålla. Omständigheterna i det särskilda fallet blir avgörande. 
Angående klander av redovisningen kan hänvisas till 190 § tredje stycket 
och 191 § i förslaget. 

Enligt paragrafens tredje stycke kan konkursen avskrivas enligt para

grafens andra stycke utan hinder av att bouppteckningen inte har be

edigats. Förutsättningarna härför är att det föreligger hinder mot att 
bouppteckningsed avläggs av gäldenären eller annan inom skälig tid och 

det saknas anledning anta att genom sådan edgång skulle framkomma 

tillgång till betalning av konkurskostnaderna och massagälden. 
Samtidigt som konkursen avskrivs skall konkursdomaren bestämma 

arvode och kostnadsersättning till förvaltaren, se 187 §första stycket. Av 
188 §första stycket framgår att avskrivningsbeslutet i vissa fall även skall 
innehålla åläggande för borgenär att betala konkurskostnader. 

Sedan avskrivningsbeslut har meddelats och beslutet har vunnit laga 

kraft. är konkursen avslutad. 

185 e § I paragrafen finns de grundläggande bestämmelserna om 

utdelning i mindre konkurs. 
När konkursboets egendom har avyttrats, aktualiseras frågan om 

utdelning till borgenärerna. I paragrafens första stycke föreskrivs att 

utdelning till borgenärerna skall äga rum, sedan all boets tillgängliga 
egendom har förvandlats i pengar. Denna utdelning blir liktydig med slut
utdelning (jfr t.ex. 136 §). Från det utdelningsbara beloppet skall undantas 

vad som behövs för betalning av konkurskostnaderna och eventuella 
massaskulder. Detta överensstämmer med vad som enligt 125 § KL gäller 
vid ordinär konkurs. Vad angår konkurskostnaderna fär göras en 
beräkning av vad ersättningen till förvaltaren och tillsynsmyndigheten 
kommer att uppgå till. Utdelningen fär inte anstå i avvaktan pä att gälde
nären skall förvärva ytterligare medel, t.ex. i form av arbetsförtjänst. 

Borgenärerna skall ha utdelning i enlighet med den rätt till betalning som 

enligt lag eller eljest tillkommer dem. Vilka fordringar som kan göras 
gällande i konkurs framgår i första hand av IOO § KL. Rätten till betalning 
borgenärerna inbördes skall bedömas enligt förmånsrättslagen. 

I motsats till vad som gäller vid ordinär konkurs skall något formligt 

bevakningsförfarande inte förekomma vid den enklare handläggnings
formen. De borgenärer som kommer i fråga för utdelning utgörs av dem 
som förvaltaren genom gäldenärens uppgifter eller på annan väg har 
skaffat sig kännedom om. Det är en naturlig åtgärd för förvaltaren att, 

innan utdelningsförslaget upprättas, hos vederbörande myndighet ta reda 

på vilka skattefordringar och liknande som kan göras gällande i konkursen. 
Jag har i den allmänna motiveringen (avsnitt 5. 7. I) uttalat mig för att det 

inte är nödvändigt med ett särskilt system för rättslig prövning av tvistiga 
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fordringar inom det enklare förfarandet. I den mån tvistiga fordringar visar 
sig föreligga bör förvaltaren i första hand försöka träffa uppgörelse med de 

berörda borgenärerna. dvs. sådana som kan komma i fräga för utdelning. 
En borgenär kant.ex. förklara sig villig att sätta ned sin påstädda fordran i 

konkursen till belopp som kan godtas av övriga intressenter. Han kan 

ocksä vilja avstå frän utdelning med förmånsrätt. Normalt bör här avsedda 
tvistefrågor kunna lösas inom konkursens ram. Det ankommer på för

valtaren att på grundval av utredningsmaterialet pröva uppkomna frågor 

om fordrans existens. storlek och placering i förmånsrättsordningen. 

Om fast egendom. registrerat skepp. luftfartyg eller intecknade reserv

delar till luftfanyg med stöd av 70 § andra stycket resp. 71 § femte stycket 
(jfr 185 c § l inte har sålts. kan utdelning ändå företas. En uttrycklig 

bestämmelse härom har införts i förevarande paragraf (jfr beträffande 

ordinär konkurs 126 §fjärde stycket andra meningen). 
Enligt paragrafens andra stycke skall förvaltaren upprätta förslag till 

utdelning. Förslaget skall för varje däri upptagen borgenär ange fordrings

beloppet med den ränta varpå utdelning skall beräknas. fordringens 

förmånsrätt och utdelningen på fordringen (jfr beträffande ordinär konkurs 
128 §andra stycket). I utdelningsförslaget skall inte särskilt anges att viss 

borgenär inte har kunnat komma i fråga för utdelning. Det framgår av att 

han inte har tagits med i förslaget. 
I andra stycket föreskrivs också att vid utdelningsförslaget skall fogas 

sådan förvaltningsredogörelse som anges i 128 § tredje stycket. Av sådan 

redogörelse skall framgå hur mycket som har influtit för egendomen 

genom försäljning eller på annat sätt och - om inte hela detta belopp skall 
delas ut enligt förslaget - för vilka andra ändamål återstoden har tagits i 

anspråk. Om medel som avses i förslaget har influtit för egendom vari gällt 

särskild förmånsrätt, skall de föreskrivna uppgifterna lämnas särskilt för 
den egendomen. Ofta kan det räcka med en tämligen summarisk redo
görelse. Att redogörelsen under vissa förutsättningar kan ersättas av 
redovisningen för förvaltningen av boet berörs under 185 f §. Om någon 
anser att större belopp hade bort delas ut i konkursen, får han angripa för
valtarens slutredovisning. 

Beräkning av ränta på utdelningsgill fordran anknyter enligt 138 § i vissa 
fall till den dag frän vilken klander mot utdelningsförslag är att räkna. 
Denna dag har enligt 139 § betydelse också för beräkning av fordran på 
pension. När konkurs handläggs som mindre konkurs bör utgångspunken 

för tidsberäkningen i stället vara dagen för utdelningsförslagets upp

rättande. En regel härom har tagits upp i paragrafens tredje stycke. 

I 196 § KL ges vissa speciella regler om rabatter som kan få betydelse 

för utdelningen i konkurs. Reglerna blir i princip tillämpliga även när 

konkurs handläggs i den enklare ordningen. 

Det kan tänkas inträffa att några utdelningsgilla fordringar inte existerar 

i en mindre konkurs. Någon gäldenären närstående har t.ex. trätt emellan 
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och netalat alla skulder. Vid ordinär konkurs gäller enligt 124 §KL att. om 
inte någon fordran har bevakats inom den fastställda bevakningstiden, 
konkursdomaren genast skall avskriva konkursen. Innan egendomen i 
boet återställs till gäldenären, skall förvaltaren ur egendomen sä långt den 
räcker betala konkurskostnader och massafordringar. 

I sitt betänkande (SOU 1974:6) Förenklad konkurs m.m. framhöll kom

mitten att om borgenär saknas när konkurs handläggs enligt den enklare 
ordningen, förvaltaren får anmäla detta till konkursdomaren. Därefter fick 

förfaras pä samma sätt som sägs i 124 § KL. Egendomen borde inte åter
ställas till gäldenären förrän beslutet om avskrivning av konkursen hade 

vunnit laga kraft. Någon särskild bestämmelse för det här berörda, 
extrema undantagsfallet ansäg kommitten inte behövas. 

Avskrivning av konkurs enligt 124 § är statistiskt sett sällsynt. I dessa 

fall har grunden för konkursen upphört att existera. Hur konkursen 
avskrivs är av mindre intresse. För min del anser jag i likhet med 

dåvarande departementschefen i prop. 1975/76:210 att den av kommitten 

föreslagna utvägen kan väljas, om det åsyftade fallet skulle inträffa när 
konkurs handläggs som mindre konkurs. Att belasta regelsystemet med 
en bestämmelse härom anser jag inte behövligt. 

185 f § Paragrafen handlar om utdelningens fastställande. Paragrafen har 

behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5. 7.5). 
Det av förvaltaren upprättade utdelningsförslaget med därtill hörande 

förvaltningsredogörelse skall enligt första stycket i paragrafen genast till
ställas konkursdomaren och tillsynsmyndigheten. Härigenom får också 

intressenterna möjlighet att ta del av handlingarna hos konkursdomaren 
eller myndigheten. 

När förvaltaren lägger fram utdelningsförslaget skall han samtidigt avge 
redovisning för förvaltningen av boet till tillsynsmyndigheten (jfr beträf
fande ordinär konkurs 189 § andra stycket). Avskrift av redovisningen 
skall tillställas konkursdomaren. Om redovisningen innehåller alla de 
uppgifter som skall ingä i den särskilda förvaltningsredogörelsen, bör redo
visningen kunna ersätta denna redogörelse. Härigenom nås överens
stämmelse med vad som är praxis vid ordinär konkurs. Som har berörts i 

anslutning till 185 d § bör frågan om redovisningens närmare innehåll inte 
regleras i lagen. I allmänhet är det lämpligt att redovisningen uppställs som 

en jämförelse med bouppteckningen. 
Angäende klander av redovisningen vill jag i första hand hänvisa till 190 

§ tredje stycket och 191 §. Här skall endast påpekas att klander av redovis
ningen i princip innefattar krav på ökning av det belopp som över huvud 
delas ut till borgenärerna. Överklagande av beslut om fastställelse av 

utdelningsförslag syftar däremot till ändring av fördelningen mellan borge
närerna av de medel som har avsatts för utdelning. Kärandens motpart i 

process angående klander av redovisningen är förvaltaren. Klander av 
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redovisning torde gälla även till förmän för annan än klaganden. Om medel 

tillförs hoet efter klamlertalan. skall de fördelas enligt utdelningsreglerna. 

Enligt paragrafens andra stycke skall konkursdomaren genast låta 
kungöra att ut<lelningsförslag enligt 185 e * har upprättats (jfr heträffande 

ordinär konkurs 129 §första stycket). Kungörelsen skall tas in i Post- och 

Inrikes Tidningar och i den eller de ortstidningar som tidig<lre bestämts för 

offentliggörande av kungörelser om konkursen. 

Något formellt klanderförfarande såsom i ordinär konkurs skall inte äga 

rum i fråga om utdelningsförslaget. Med hänsyn till den föreslagna lagstift

ningens syfte och tillämpningsområde bör förfarandet i denna del inte 

göras alltför formbundet. Borgenär som är intresserad kan ta del av utdel

ningsförslaget i den män han inte anser sig tillräckligt informerad genom 

sådan underrättelse som skall utgå till borgenärerna. Om han finner det 

påkallat. kan han framföra invändningar hos konkursdomaren. Även 

gäldenären kan vilja anmärka på utdelningsförslaget. Vidare är det 

tänkbart att massaborgenär vill göra invändning mot förslaget såvitt angår 

den omfattning i vilken konkursboets medel har tagits i anspråk för utdel

ningen. I paragrafens andra stycke har mot denna bakgrund tagits in en 

bestämmelse om att den som vill framställa invändning mot utdelnings

förslaget skall göra detta hos konkursdomaren senast två veckor efter det 

att kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar. Erinran härom 
skall tas in i kungörelsen. 

Sedan tiden för invändningar mot utdelningsförslaget har gått ut, skall 

konkursdomaren enligt paragrafens tredje stycke fastställa utdelning i 

konkursen enligt utdelningsförslaget, om det inte genom invändning eller 

på annat sätt framgår att fel eller brist som inverkat på någons rätt före

ligger. I den allmänna motiveringen har jag berört hur konkursdomarens 

prövning bör ske. Från obetydliga fel eller hrister bör konkursdomaren 
kunna bortse. Utdelningsfrågan bör prövas så snart som möjligt efter två

veckorsfristens utgång. Fel eller brist som yppas efter fristens utgång men 

före prövningen skall också beaktas. Det är inte meningen att konkurs

domaren skall behöva granska och pröva utdelningsförslaget mera 
ingående, om inte särskild anledning finns till det, t.ex. i form av invänd

ning från borgenär. Normalt torde förslaget utan vidare kunna läggas till 
grund för utdelning. 

Beslut om fastställelse av utdelning avser endast fordringarnas rätt till 

betalning i konkursen och har alltså inga rättsverkningar därutöver. 

Beslutet kan överklagas i vanlig ordning av den vars rätt är beroende av 

utdelningen (se 210 § och 21 § RB:s promulgationslag). Möjligheten att 

klaga bör anges i beslutet. 

Om konkursdomaren inte finner sig böra fastställa utdelning enligt utdel

ningsförslaget i oförändrat skick, kan han enligt paragrafens tredje stycke 

förfara på två sätt. Det ena är att han gör de ändringar i förslaget som 

påkallas och fastställer utdelning enligt det sålunda jämkade förslaget. 
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Detta alternativ bör kunna komma till användning inte bara när exempelvis 
en felräkning föreligger utan också i andra situationer, såsom när en 

uppenbar felbedömning har skett i fråga om en fordrings förmånsrätt. Ett 

fall då konkursdomaren i regel bör kunna ändra förslaget föreligger, om 
han sätter ned av förvaltaren begärt arvode. Det utdelningsbara beloppet 

ökar då i motsvarande mån. Av allmänna processrättsliga principer följer 
att konkursdomaren inte bör göra någon ändring i förslaget till nackdel för 

någon utan att denne har fått tillfälle att yttra sig. Att samråd också bör ske 
med förvaltaren i det fallet att ändring i utdelningsförslaget är aktuellt 
anser jag ligga i sakens natur. Undantagsvis torde emellertid konkurs
domaren utan någons hörande direkt kunna fastställa ett av honom ändrat 

utdelningsförslag. 
Det är emellertid inte givet att det material som står konkursdomaren till 

buds är tillräckligt för att han skall kunna besluta om utdelningen. Han kan 

då begagna sig av den andra av de båda möjligheter som förevarande 
lagrum erbjuder honom, nämligen att återförvisa ärendet till förvaltaren. 

Återförvisning av utdelningsförslag till konkursförvaltaren förekommer i 
samband med ordinär konkurs utan att det finns någon uttrycklig bestäm

melse härom. Det kan också nämnas att 23 kap. 8 §andra stycket ÄB inne
håller en föreskrift om återförvisning av ärende angående arvskifte till 
skiftesmannen. 

Vid återförvisning bör konkursdomaren så långt möjligt ange i beslutet, i 

vilka avseenden utdelningsförslaget behöver ändras. Förvaltaren skall på 

grundval härav upprätta nytt utdelningsförslag. De förhållanden som rådde 
vid upprättandet av det ursprungliga förslaget bör härvid vara avgörande, 
t.ex. i fråga om beräkning av ränta på konkursfordran. Det omgjorda 
förslaget skall tillställas konkursdomaren, som i sin tur underrättar i 
förslaget upptagna borgenärer om beräknad utdelning. Beträffande det nya 
förslaget skall även i övrigt reglerna i 185 f § äga tillämpning. Konkurs
domaren skall dock kungöra att nytt förslag har upprättats endast om det 
finns skäl till det. Det bör i regel räcka med att de borgenärer som berörs 
av ändringarna blir särskilt underrättade. Kungörande av det nya förslaget 
är dock motiverat om detta kan antas ge anledning till nya invändningar. I 

och för sig finns inte något hinder mot att ett ärende återförvisas från 

konkursdomaren till förvaltaren mer än en gång. 
Mot beslut om återförvisning får enligt föreskrift i förevarande tredje 

stycke talan inte föras. Däremot kan naturligtvis konkursdomarens beslut 

om fastställelse av utdelning på grundval av det nya utdelningsförslaget 
överklagas enligt vanliga regler. 

De konkurskostnader som föranleds av att nytt utdelningsförslag skall 
upprättas och eventuellt kungöras utgör konkurskostnader i samma mån 
som kostnaderna för det första förslaget. Detta kan medföra att det första 
förslaget måste ändras i fråga om kostnaderna. 

Med hänsyn till den konstruktion som nu har föreslagits i fråga om 
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prövning av utdelningsförslag i mindre konkurs ;ir det uppenbart att 

konkursdomarens beslut blir giltigt för och emot alla borgenärer. Någon 

särskild bestämmelse härom motsvarande 131 § KL anser jag inte 
behövas. 

När konkursdomaren beslutar om fastställelse av utdelning, skall han 

enligt paragrafens fjärde stycke samtidigt besluta om avskrivning av kon

kursen. 1 och med att avskrivningsbeslutet vinner laga kraft är konkursen 

avslutad. 

Samtidigt med att beslut om avskrivning meddelas skall arvode och 

kostnadsersättning till förvaltaren bestämmas, se 187 §första stycket. 

185 g § 1 första stycket anges hur utdelning till borgenärerna skall verk

ställas. 1 andra stycket behandlas det fallet att nya medel blir tillgängliga 

för utdelning efter det att konkursen har avskrivits. 

När beslut om fastställelse av utdelning i konkursen har vunnit laga 

kraft. skall förvaltaren enligt paragrafens första stycke snarast möjligt till

ställa utdelningsberättigad borgenär de medel som tillkommer denne enligt 

beslutet. Förvaltaren skall självmant se till att borgenärerna fär sin utdel

ning. När borgenärs fordran är grundad på löpande fordringshandling får 

förvaltaren se till att handlingen återställs eller förses med anteckning om 

verkställd betalning. Även särskilt kvitto kan krävas. Bestämmelser härom 

finns i 21 §lagen (1936:81) om skuldebrev, jfr 39 § växellagcn (1932:130) 

och 34 § checklagen (1932: 131). 1 förekommande fall får också tillses att 

ställd säkerhet återlämnas, när fordringen har infriats. 

Förvaltaren är i princip skyldig att göra skatteavdrag på utdelning för 

lönefordran och liknande anspråk. Han måste också anses skyldig att i 

förekommande fall fullgöra arbetsgivares skyldigheter att hålla inne belopp 

på grund av beslut om införsel. 
I andra meningen av paragrafens första stycke har tagits in en bestäm

melse om att huvudregeln om utdelning inte skall gälla beträffande fordran 

som är beroende av villkor. som avses i 136 §,eller som är föremål för 

rättegång (jfr 141 § andra stycket). När det suspensiva villkoret har 

uppfyllts resp. rättegången blivit slutligt avgjord har förvaltaren att till

ställa borgenären denne tillkommande medel. 

Borgenär som får utdelning är enligt tredje meningen i första stycket be

rättigad till den ränta som har upplupit på medlen från dagen för utdel

ningsförslagets upprättande. Här avses den ränta som faktiskt har upplupit 

från nämnda dag till dess att medlen tillställs borgenären. Av hänvisningen 

till 58 §första stycket i 185 b § första stycket följer att förvaltaren skall ha 

boets medel insatta mot ränta i bank. Bestämmelsen i tredje meningen i 

första stycket utgör ett komplement till reglerna om ränteberäkning i 138 § 

jämförd med 185 e § tredje stycket. 
Något behov av regler som möjliggör lyftning av utdelning i förskott 

finns knappast i de fall konkursen handläggs enligt den enklare ordningen 
22 Rihda[len 1978/79. l sam/. Nr 105 
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(se beträffande ordinär konkurs 143-145 §§. jfr även 141 §). Dessa 
konkurser blir normalt inte särskilt långvariga. Löne- och pensionsford
ringar kan vid behov tillgodoses förhållandevis snabbt efter konkursbeslu

tet genom tillämpning av lönegarantilagen. 

Förvaltaren skall enligt fjärde meningen i första stycket göra anmälan 

hos konkursdomaren och tillsynsmyndigheten, när de medel som finns 
disponibla för utdelning har tillställts alla utdelningsberättigade borge
närer. 

1 145 a § KL ges vissa bestämmelser om anmälnings- och antecknings

skyldighet i samband med att innehavare av företagsinteckning har fått 

utdelning i konkurs. Dessa bestämmelser bör tillämpas även när konkurs 

handläggs som mindre konkurs. En erinran härom har tagits in i sista 
meningen i första stycket. 

Så länge tvist som avses i 146 § är oavgjord eller annan fråga om möjlig 
tillgång för konkursboet är svävande, bör förvaltaren givetvis inte anse sig 
vara skild från sitt uppdrag, även om konkursen har avslutats. Det åligger 
honom att ta till vara boets rätt i sådana ärenden. 

I paragrafens andra stycke ges bestämmelser för det fallet att medel blir 
tillgängliga för utdelning sedan konkursen har avslutats. Förvaltaren skall 
d:i dela ut medlen till borgenärerna och avge redovisning för medelsför

valtningen. Bestämmelserna i 185 e och 185 f § § om utdelning och om redo

visning skall därvid lända till efterrättelse. Det nya utdelningsförslaget 

skall dock kungöras endast om det finns skäl till det. Efter framställning av 
förvaltaren äger konkursdomaren, om han med hänsyn till kostnaderna för 
en utdelning finner att sådan inte lämpligen bör äga rum, förordna att 
medlen i stället för att utdelas skall överlämnas till gäldenären (jfr motive
ringen till 185 d § ). 

Bestämmelserna i andra stycket är tillämpliga bl.a. när det först efter 
konkursens slut kommer fram att gäldenären hela tiden har haft viss 
tillgång. Vidare kan det t.ex. efter konkursens slut visa sig att medel, som 
har reserverats för eventuella konkurskostnader eller massaskulder eller 

för suspensivt villkorade konkursfordringar, inte behöver tas i anspråk för 
angivna ändamål. Reglerna blir givetvis inte tillämpliga om gäldenären har 

förvärvat ny egendom efter konkursens slut, t.ex. genom arbetsförtjänst, 

gåva eller arv. Sådan egendom ingår inte i konkursboet (se 27 § första 

stycket). 

185 h § Paragrafen handlar om övergång från mindre till ordinär konkurs 
och har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5. 7.2). l gällande 

rätt finns en motsvarighet i 185 § 5) KL. 
Övergång till ordinär konkurs skall ske, om det under den enklare 

handläggningen visar sig att förutsättningar för denna konkursform inte 

längre föreligger. Övergång kan aktualiseras i skilda situationer. De an
taganden om tillgångarnas storlek eller boutredningens beskaffenhet, vilka 
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har legat till grund för valet av handläggningsform. kan visa sig felaktiga. 

Nya omständigheter kan också inträffa. Tillgångar av betydande om
fattning kant.ex. tillfalla boet genom återvinning. arv eller gåva. De väl ut

byggda förfarandereglcma i mindre konkurs gör emellertid att handlägg

ningen många gånger kan slutföras inom ramen för sådan konkurs. 

För övergång till ordinär konkurs fordras att tillgångarna räcker till 

betalning av de konkurskostnader som följer med ordinär konkurs och av 

eventuella massaskulder. Lika väl som framdeles uppkommande konkurs
kostnader skall tas med i beräkningen skall även framtida massaskulder, 

som är möjliga att förutse, beaktas. Om tillgångarna i boet inte anses räcka 

till de konkurskostnader och massaskulder som kan uppkomma vid 

ordinär handläggning, får konkursen bringas till slut som mindre konkurs. 
Förvaltaren i mindre konkurs har regelmässigt de bästa förutsätt

ningarna att bedöma. om konkursen bör övergå till ordinär konkurs. 

Enligt första stycket i paragrafen skall förvaltaren genast göra anmälan till 

konkursdomaren, om han finner att i 185 § första stycket 2 angivna förut

sättningar för handläggning i den enklare ordningen inte föreligger och om 
han dessutom bedömer att boet räcker till betalning dels av de konkurs

kostnader som följer av en ordinär handläggning. dels av massaskulder. 
Det räcker med att ettdera av enkelhets- och bevakningsrekvisiten i 185 § 

första stycket 2 brister. Anmälningen bör motiveras. Frågan huruvida 

övergång skall ske får normalt anses vara en sådan viktigare förvaltnings

fråga vari samråd skall ske enligt 51 a § i förslaget. 
Av andra stycket framgår att konkursdomaren även självmant kan för

anstalta om övergång till ordinär konkurs, om det på annat sätt än genom 

anmälan av förvaltare har framgått att konkursen bör handläggas i ordinär 

ordning. Tillsynsmyndigheten. borgenär eller gäldenären kant.ex. ha gjort 

konkursdomaren uppmärksam på omständigheter som ger anledning att gå 
över till ordinär konkurs. Det ligger dock i sakens natur att frågan om kon

kursen i stället skall handläggas som ordinär konkurs regelmässigt kommer 
upp efter anmälan av förvaltaren. 

Konkursdomaren skall enligt andra stycket höra tillsynsmyndigheten i 
frågan om övergång till ordinär konkurs vare sig denna fråga har aktualise

rats av förvaltaren eller av konkursdomaren själv. Det är givet att konkurs

domaren i regel samråder med förvaltaren i det fall då han av eget initiativ 

tar upp frågan om övergång. 

Finner konkursdomaren att konkursen bör handläggas som ordinär kon

kurs. skall han enligt andra stycket besluta härom. Meddelas sådant be

slut, skall 19 §första och tredje styckena ha motsvarande tillämpning, vil
ket bl.a. innebär att konkursdomaren skall sätta ut första borgenärssam

manträdct och bestämma bevakningstid. Konkursdomarens här avsedda 

beslut kan överklagas i vanlig ordning (210 §).Bland dem som får överkla

ga beslutet är tillsynsmyndigheten (210 a § ). Även det fallet att konkursdo

maren finner anmälan av förvaltaren inte böra föranleda övergång till ordi-
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niir konkurs bör upptas i ett särskilt beslut som kan överklagas. 

Enligt föreskrift i tredje stycket skall konkursdomarens beslut att kon

kursen i fortsättningen skall handläggas som ordinär konkurs jämte vad 

han har bestämt enligt 19 § första stycket. dvs. tidpunkt för första borge

närssammanträdet och bevakningstiden, kungöras i Post- och Inrikes Tid

ningar och den eller de ortstidningar, som har bestämts för offentliggöran

de av kungörelser om konkursen. De tider, som enligt 19 §första stycket 

skall räknas Min det beslutet om konkurs meddelades, skall i stället räknas 

från dagen för utfärdandet av den här avsedda kungörelsen. Konkursdo

maren bör inte bestämma längre tider än vad som motiveras av omständig

heterna i det föreliggande fallet. 

I regel bör det ganska snart efter det att konkursförvaltningen kommit i 

gång stå klart, om övergång till ordinär konkurs är påkallad. Konkurs

domaren kan emellertid besluta om övergång till ordinär konkurs så länge 

den mindre konkursen inte har avskrivits. Man kan räkna med att 

övergång skall behöva äga rum endast i ett ringa antal fall. 

Rättshandlingar som förvaltaren i behörig ordning har företagit på 

konkursboets vägnar under den mindre konkursen, t.ex. försäljning av 

egendom. förblir bindande efter övergång till ordinär konkurs. 

· Den som utses till förvaltare i mindre konkurs kommer enligt förslaget 

att i stor utsträckning också vara kvalificerad att ha hand om förvaltningen 

i ordinär konkurs. I sådant fall behöver något förvaltarbyte inte göras vid 

övergång från mindre till ordinär konkurs. Man bör normalt kunna räkna 

med att konkursen inte har komplicerats i så hög grad att den ursprunglige 

förvaltaren inte kan fortsätta åtminstone som interimsförvaltare i den 
ordinära konkursen. Med hänsyn till det sagda har i tjärde stycket av före

varande paragraf upptagits en bestämmelse enligt vilken förvaltaren vid 

övergång skall anses vara utsedd enligt 45 § i förslaget, dvs. till interims

förvaltare. När det påkallas av omständigheterna kan annan person utses 

till slutlig förvaltare vid första borgenärssammanträdet. Om det i undan

tagsfall blir nödvändigt. kan interimsförvaltaren entledigas enligt 80 § och 

vid behov ersättas med annan interimsförvaltare. 

Arvode till förvaltaren kommer efter övergång att bestämmas i den 

ordning som föreskrivs beträffande ordinär konkurs, se 82-86 a §§. 

Därvid skall förvaltarens insatser under den mindre konkursen självfallet 

beaktas. 

I och för sig föreligger inget hinder mot att flera förvaltare utses, sedan 

övergäng till ordinär konkurs ägt rum (se 41 §l. 

Enligt föreskrift i fjärde stycket behöver bouppteckning inte upprättas 

på nytt i den ordinära konkursen. Skulle den mindre konkursen övergå till 

ordinär konkurs redan innan någon bouppteckning hunnit upprättas, 

måste -- som också följer av lagtexten -- bouppteckning givetvis upprättas 
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efter övergången enligt föreskrifterna i 53 §. 

När övergång till ordinär konkurs äger rum, har förvaltaren regelmässigt 

redan tagit hand om gäldenärens ho. Särskilda åtgärder i detta hänseende 
blir då inte aktuella. Däremot måste förvaltaren bl.a. upprätta sådan be

rättelse som avses i 55 §. Vissa av de uppgifter som denna berättelse skall 

innehålla kan visserligen ha lämnats redan på grund av bestämmelserna i 

185 b § andra stycket. De förut lämnade uppgifterna kan likväl behöva 

förnyas eller kompletteras och det finns knappast tillräcklig anledning att 

befria förvaltaren från samma uppgiftsskyldighet i den ordinära kon

kursen. De tidigare uppgifterna blir emellertid till hjälp vid upprättandet av 

förvaltarberättelsen. Ibland kan det räcka med att de återges i berättelsen 

eller bifogas denna. Har anmälan till åklagare enligt 185 b § femte stycket 

gjorts före övergången. behöver naturligvis inte någon ny anmälan med 
samma innehåll göras ljfr 55 § tredje stycket). 

Gäldenären eller annan som har avlagt bouppteckningsed eller beedigat 

viss uppgift i bouppteckningen behöver inte på nytt fullgöra sådan edgång. 

Det är uppenbart att sådan erinran som föreskrivs i 19 §tredje stycket KL 

beträffande gäldenärens skyldighet att avlägga houppteekningsed m.m. 

inte behöver göras. när eden redan har avlagts. 

186 § Här ges regler om avskrivning av ordinär konkurs på grund av 

brist på tillgångar i boet. Paragrafen motsvarar 186 § Kl, som avser s.k. 

efterföljande fattigkonkurs. Paragrafen har behandlats i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 5.7.5). 
Om förvaltare som utsetts enligt 46 §, dvs. slutlig förvaltare, finner an

ledning anta att gäldenärens ho inte räcker till full betalning av konkurs

kostnaderna och eventuella massaskulder, skall han enligt första stycket 

genast anmäla detta till konkursdomaren. Interimsförvaltare har således ej 
befogenhet att göra här avsedd anmälan. Det har nämligen ansetts att av

skrivning av konkursen enligt förevarande paragraf inte hör aktualiseras 

förrän förvaltningen har pågått en tid. 1 regel bör gäldenären ha avlagt bo

uppteckningsed och förvaltarberättelse ha upprättats innan_ avskrivning 

aktualiseras. Det är tydligt att med konkurskostnaderna i första stycket av

ses kostnaderna för den pågående ordinära konkursen. Vid beräkningen 

skall hänsyn tas inte bara till dittills uppkomna konkurskostnader utan 

också till de kostnader som skulle följa med ett fortsatt konkursförfarande. 

Föreskriften att även massaskulderna skall beaktas är en följd av att kon

kurskostnaderna enligt 188 §skall tas ut ur boet före massafordringarna. 

Förvaltaren måste agera i så god tid att konkurskostnaderna och massa

skulderna kan betalas ur boet. Han får inte dröja med anmälan till konkurs

domaren i förlitan på det subsidiära kostnadsansvar som åvilar statsverket 

enligt 188 § andra stycket. Konkursen får inte heller förhalas i förhopp

ningen att gäldenären skall förvärva ytterligare egendom. Försummelse 

från förvaltarens sida i nu berörda hänseenden kan bl.a. föranleda ned-
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sättning av hans arvode. 

Konkursdomaren får. som framgår av andra stycket, även utan anmälan 

av förvaltaren ta upp fråga om avskrivning av konkursen. Konkursdoma
ren bör naturligtvis i sådant fall i regel samråda med förvaltaren. Om kon

kursdomaren i anledning av förvaltarens anmälan eller eljest finner - efter 
att ha hört tillsynsmyndigheten - grund för antagande att tillgångarna är så 
otillräckliga som sägs i första stycket, dvs. inte förslår till konkurskostna

der och massaskulder, skall han kungöra detta i Post- och Inrikes Tidning
ar och den eller de ortstidningar som vid konkursens början har bestämts 

för offentliggörande av kungörelser om konkursen. 
Borgenär eller gäldenären har möjlighet att hos konkursdomaren visa att 

det finns tillgång i boet till betalning av konkurskostnaderna och eventuella 
massaskulder. Vederbörande känner t.ex. till en dold tillgång eller kan 
peka på möjlighet till återvinning av egendom till boet. I enlighet med vad 

jag har påpekat i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.7.2) kan däremot 
ställande av säkerhet för konkurskostnaderna inte längre påverka frågan 
om konkursen bör avskrivas. Borgenären kan i vissa fall påverka frågan 

genom att själv föra ätervinningsprocess och härvid stå risken för de 
därmed förenade processkostnadema. 

Vill borgenär eller gäldenären påvisa tillgång, skall han anmäla detta hos 
konkursdomaren inom en månad från den dag då kungörelsen var införd i 

Post- och Inrikes Tidningar. Konkursdomaren kan ge borgenären eller 

gäldenären erforderligt rådrum att påvisa tillgången. 
Om det inte på grund av anmälan från borgenär eller gäldenären eller 

annan inträffad omständighet - t.ex. upplysning från förvaltaren eller 
annan om ny tillgång i boet -finns skäl att anta att det finns medel till 
betalning av konkurskostnaderna och eventuella massaskulder, skall 
konkursdomaren besluta om avskrivning av konkursen. Han skall 
samtidigt bestämma arvode och kostnadsersättning till förvaltaren, se 187 
§ första stycket. 

När förvaltaren gör sådan anmälan som avses i första stycket skall han 

samtidigt avge redovisning för förvaltningen till tillsynsmyndigheten. Vid 
sin anmälan till konkursdomaren skall förvaltaren foga avskrift av redovis
ningen. Se första stycket andra och tredje meningarna. I sista meningen i 

andra stycket föreskrivs att förvaltaren, om han inte enligt första stycket 
har avgett redovisning för förvaltningen, skall göra detta innan konkursen 

avskrivs. Tillämpning av denna bestämmelse aktualiseras i det - säker
ligen mycket ovanliga - fallet att förvaltaren inte själv har tagit initiativ till 

avskrivning av konkursen. 

187 § Paragrafen, som har behandlats i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.7.6). innehåller bestämmelser om hur ersättningen till för

valtaren skall fastställas i mindre konkurs och i ordinär konkurs som 
avskrivs enligt 186 §. Ersättning till staten för kostnader hos tillsyns-
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myndigheten regleras i 42 §. Dessa kostnader är liksom de utgifter för 

kungörelser m. m. som konkursdomaren har för konkursen att räkna som 

konkurskostnader (jfr beträffande konkursdomarens kostnader 188 §and

ra stycket KU. 

Enligt första stycket skall. när konkursen avskrivs enligt 185 d, 185 f 

eller 186 §, konkursdomaren efter hörande av tillsynsmyndigheten 

bestämma arvode till förvaltaren och ersättning för kostnad som uppdraget 

har medfört. Tillsynsmyndighetens mening bör kunna inhämtas på ett in

formellt sätt (t.ex. genom telefon) när så anses lämpligt. Vad myndigheten 

anför måste dock alltid antecknas i akten. 

I fråga om arvode gäller i övrigt bestämmelserna i 82 och 83 §§, 84 § 

första stycket samt 86 §. Framställning med begäran om arvode behöver i 

regel inte vara särskilt utförlig i mindre konkurs. Lika litet som beträffande 

ordinär konkurs ges i förslaget någon föreskrift om den tidpunkt då fram

ställning om arvode bör göras. När konkurs avskrivs enligt 185 d §.bör det 

ofta kunna räcka med att arvodesyrkandet framställs muntligen vid 

edgängssammanträdet. Att förvaltaren inte får lyfta sitt arvode förrän 
han avgett redovisning (86 §)kan fä praktisk betydelse vid avskrivning en

ligt 185 d §, då det kan tänkas att redovisning för förvaltningen ännu inte 

föreligger. 

Arvode till förvaltare som har entledigats enligt 185 a §fjärde stycket (jfr 

80 §)bör i regel bestämmas i samband med avskrivningsbeslutet. 

Det kan inträffa att rådgivare och/eller förlikningsman enligt 50 a § finns 

i konkurs som skall avskrivas enligt 186 §. Rådgivaren och/eller förlik

ningsmannen har rätt till arvode som konkursdomaren bestämmer, se 50 a 

§ femte stycket. Det torde utan föreskrift vara klart att detta gäller även 

när konkursen avskrivs enligt 186 §. 

Konkursdomaren skall enligt förevarande paragraf - till skillnad frän 
vad som i allmänhet gäller i ordinär konkurs - även fastställa förvaltarens 

ersättning för kostnader. Skillnaden motiveras av att det allmänna kan 
komma att stå för konkurskostnaderna i här avsedda fall (se 188 §). Be

stämmelsen om att konkursdomaren skall fastställa förvaltarens ersättning 

för kostnader hindrar inte att förvaltaren - på samma sätt som vid ordinär 
konkurs - vid behov och i män av möjlighet tar ut medel för löpande kost

nader ur konkursboet under förfarandets gäng. Sådana uttag måste framgå 

av redovisningen för förvaltningen. Förvaltaren får givetvis inte samman

lagt tillgodogöra sig mer i ersättning för kostnader än som har medgetts ho

nom enligt konkursdomarens beslut. 

I likhet med vad som gäller i fråga om arvode får förvaltaren. när han 

begär kostnadsersättning, beräkna den kostnad som eventuellt kan återstå 

för uppdragets fullgörande. 
Beslut om arvode och kostnadsersättning kan överklagas på vanligt sätt 

genom besvär, se 210 § KL. Beslutet kan däremot inte angripas genom 

klander av förvaltarens redovisning. Fullföljdsrätt tillkommer enligt 
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210 a ~ i förslaget även tillsynsmyndigheten. 

I 81 § KL ges bestämmelser om hur konkurskostnader i vissa fall skall 

fördelas på olika slags egendom i konkursboet. Enligt andra stycket i före
varande paragraf gäller bestämmelserna i 81 §även i mindre konkurs. om 

det i boet finns egendom vari särskild förmånsrätt äger rum. 
Tredje stycket handlar om den i allmänna motiveringen (avsnitt 5.7.6) 

förordade taxan för bestämmande av arvode till förvaltare i mindre 

konkurser som avskrivs enligt 185 d §. Det skall ankomma på regeringen 

eller myndighet som regeringen bestämmer att fastställa taxan. Jag är inte 

beredd att nu ta ställning till vilken myndighet som skall fastställa den här 
berörda taxan. Klart är dock att i taxearbetet bör kopplas in såväl 

domstols verket. som har att utarbeta taxor inom rättshjälpen, som RSV i 

dess egenskap av centralorgan för tillsynsmyndigheterna. Samråd bör ske 
med företrädare för advokatsamfundet. 

Enligt 82 § andra stycket KL tar arvode till förvaltaren inte sättas högre 

än som med hänsyn till det arbete uppdraget krävt, den omsorg och 
skicklighet varmed det utförts samt boets omfattning kan anses utgöra 
skälig ersättning. Dessa riktlinjer är enligt hänvisningen i första stycket 

andra punkten i förevarande paragraftillämpliga även i fråga om förvaltar
arvode i mindre konkurser och bör vara vägledande vid taxans utformning. 

Taxan bör vara ett normalarvode som kan höjas eller sänkas. Om förvalta

ren t. ex. varit oskicklig eller försumlig. bör alltså taxan kunna underskri

das. Enbart den omständigheten att förvaltningen varit påtagligt enkel bör 

inte föranleda avvikelse från taxan. Har förhållandena i konkursen varit 
sådana att förvaltaren måst lägga ned avsevärt mer arbete än normalt. bör 
han kunna tillerkännas ersättning utöver taxan. Vad som nu anförts bör 

komma till uttryck i taxebestämmelserna. 
Även om förvaltararvodet skall utgå enligt fastställd taxa skall konkurs

domaren höra tillsynsmyndigheten över förvaltarens ersättningsanspråk. 

Tillsynsmyndigheten får då tillfälle att i förekommande fall ta ställning till 

om skäl till avvikelse från taxan föreligger och kan också ge sin syn på den 
ersättning för kostnader som förvaltaren begär. 

188 § Paragrafen upptar regler om ansvaret för konkurskostnaderna och 

om deras förhållande till boets massaskulder. Paragrafen har behandlats i 

den allmänna motiveringen (avsnitten 5.7.7 och 5.7.8). 
Av paragrafens första stycke framgår att konkurskostnaderna skall utgå 

ur boet framför boets massaskulder, när konkurs avskrivs enligt 185 d §. 

Har konkursen uppställ på ansökan av annan borgenär än staten och kan 
kostnaderna inte tas ut ur boet, skall borgenären svara för dem. I fråga om 

borgenärens ansvar gäller dock en begränsning till en tiondel av bas

beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det är härvid fråga 

om det basbelopp som gällde när konkursbeslutet meddelades. Avskriv
ningsbes\utet skall i förekommande fall innehålla åläggande för borgenären 



Prop. 1978/79: 105 345 

att med angivna begränsning betala kostnaderna. När flera borgenärer är 
betalningsskyldiga, svarar de solidariskt. Av borgenärerna bör inte kunna 

tas ut mer än sammanlagt en tiondels basbelopp. Om kostnaderna inte kan 
tas ut ur boet eller av borgenären. svarar staten för kostnaderna. 

Enligt paragrafens andra stycke skall, när konkurs avskrivs enligt 186 §. 

samma regler om boets ansvar och om företrädesordningen för konkurs
kostnader gälla som när konkurs avskrivs enligt 185 d §. Något kostnads
ansvar för enskild borgenär kommer dock inte i fråga. För de kostnader 

som inte kan tas ut ur boet svarar i stället staten. 
Även när konkurs avskrivs på annan grund än enligt 185 d eller 186 § 

skall konkurskostnader och massaskulder givetvis tas ut ur boet. I dessa 
fall uppstår emellertid normalt inga direkta konfliktsituationer eftersom 
boet måste antas förslå även till någon utdelning till borgenärerna. Undan
tagsfall kan emellertid tänkas och i paragrafens tredje stycke finns en 

bestämmelse om att i sådant fall reglerna i paragrafens andra stycke skall 
tillämpas. 

I fråga om ordningen för utkrävande av borgenärens kostnadsansvar kan 

tilläggas att konkursdomarens beslut om åläggande för borgenär att betala 

konkurskostnader utgör exekutionstitel gentemot borgenären. Skulle det 

visa sig att de konkurskostnader som borgenären har ålagts att betala kan 
tas ut ur boet helt eller delvis, får motsvarande belopp avräknas från det 

som borgenären är skyldig att betala. 
Förslaget att konkurskostnaderna skall tas ut ur boet förutsätter att 

konkursdomaren är aktivt verksam för att få sina kostnader täckta av boet. 
Även förvaltaren bör innan konkursen avslutas söka få konkursdomarens 
kostnader reglerade. 

189 § Paragrafen innehåller huvudbestämmelserna om förvaltares 
skyldighet att avge slutredovisning i ordinär konkurs. Regleringen innebär 
att redovisning skall avges till tillsynsmyndigheten när förvaltaren avgår 
under konkursen, när förslag till slututdelning läggs fram eller när egendo
men i konkursboet vid ackord återställs till gäldenären. Förvaltarens redo
visning skall enligt förslaget granskas av tillsynsmyndigheten. I övrigt an
kommer det på tillsynsmyndigheten att bl. a. avge utlåtande över gransk
ningen och att föranstalta om kungörelse. De uppgifter som här läggs på 

myndigheten utförs enligt gällande ordning av rättens ombudsman. 

I första och andra styckena har markerats att regleringen endast gäller i 
samband med ordinär konkurs. 

190 § Enligt första stycket i nuvarande lydelse är förvaltaren redovis

ningsskyldig när konkursbeslutet upphävts av högre rätt, när ordinär 

konkurs avskrivits enligt 124 § KL eller nedlagts enligt 149 § eller när 
medel som blivit tillgängliga efter konkursens slut skall överlämnas till 
gäldenären i enlighet med konkursdomarens förordnande enligt 148 §. 
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Redovisningen skall i dessa fall avges till gäldenären. Regleringen har 
kompletterats med en föreskrift om det fallet att konkursdomaren. sedan 
en mindre konkurs har avslutats, enligt 185 g § andra stycket i förslaget 
förordnat att konkursboet tillhöriga medel skall överlämnas till gälde

nären. Vidare skall redovisning i samtliga nu angivna fall avges även till 
tillsynsmyndigheten. 

Huvudbestämmelserna om förvaltarens skyldighet att avge redovisning 

vid mindre konkurs återfinns i 185 a § fjärde stycket, 185 d § andra styc

ket, 185 f § första stycket och 185 g § andra stycket. Trots att i princip en
dast en redovisning skall avges av förvaltaren i mindre konkurs, har det av 
systematiska skäl synts lämpligt att som ett andra stycke i förevarande 

190 § föreskriva att redovisning som nu sagts skall gälla som slutredovis
ning. 

Tredje stycket är likalydande med nuvarande andra stycket. 

191 § Paragrafen handlar om klander av slutredovisning. 

I första stycket regleras gäldenärens och borgenärs klander. Enligt 
gällande rätt är gäldenären klanderberättigad i samtliga fall av slutredo
visning, medan borgenärs klanderrätt är begränsad till slutredovisning som 

avses i 189 §. bl.a. i de fall då förvaltare i ordinär konkurs avgår eller då 
förslag till slututdelning i sådan konkurs läggs fram. Klandertidens längd är 

densamma, tre månader, för alla redovisningsfall ehuru den tidpunkt från 

vilken tiden skall räknas varierar. 
Enligt kommittens förslag skall gäldenären och borgenär ha rätt att 

klandra slutredovisning även i fall som avses i 190 § andra stycket, dvs. i 

fråga om redovisning i mindre konkurs. Klandertalan skall här räknas från 
det att redovisningen kom in till konkursdomaren. Förslaget skall ses mot 
bakgrunden av att redovisning enligt kommittens förslag skall tillställas -
förutom tillsynsmyndigheten - konkursdomaren. 

Vad kommitten föreslår på dessa punkter stämmer överens med 
förslaget i proposition 1975/76:210. 

JK har i sitt remissyttrande framfört önskemål om att gällande rätt bör 

ändras så att borgenär skall ha rätt att klandra slutredovisning även när 
konkurs avskrivs enligt 186 § (efterföljande fattigkonkurs). JK anför här

vid att en skadeståndstalan mot förvaltare enligt gällande rätt skall föras 
som klander av slutredovisning. Enligt JK borde borgenärerna, om förval

taren tillfogat dem skada, ha klanderrätt även i 186 §-fallet. 

Med anledning av vad JK har anfört får jag för min del anföra följande. 
Gällande rätts ståndpunkt att borgenär inte får klandra redovisning i 186 

§-fallet torde grunda sig på att borgenär har möjlighet att förhindra av
skrivning av konkursen exempelvis genom att söka visa att tillgång finns 
till konkurskostnadernas bestridande. Borgenärs nu angivna möjlighet att 
förhindra en avskrivning torde visserligen knappast ha någon praktisk be

tydelse för det fall borgenären gör gällande att förvaltaren tillfogat borge-
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närerna skada. Det måste dock framhållas, att borgenären i här avsett fall 

har möjlighet att för egen del väcka en skadeståndstalarl möt förvaltaren. 
Mot bakgrund av att 186 §-fallen är fåtaliga synes mig ej erforderligt att gö
ra nägon lagändring i den riktning JK föreslagit. Jag vill också erinra om att 
tillsynsmyndigheten enligt departementsförslaget ( 191 §andra stycket) har 

befogenhet att klandra redovisning i 186 §-fallet. 
Första stycket i förevarande 191 §har utformats med utgångspunkt i det 

sagda. En viss justering i stycket har föranletts av omkastningen av styc
kena i 190 §. 

Andra stycket är nytt och överensstämmer med kommittens förslag. I 

detta stycke finns en bestämmelse som ger tillsynsmyndigheten rätt att 
klandra slutredovisning (se den allmänna motiveringen avsnitt 5.3.5). 

Tillsynsmyndigheten har liksom gäldenären klanderrätt i samtliga fall då 
förvaltaren skall avge redovisning. Myndighetens klandertalan skall enligt 

huvudregeln följa de bestämmelser som i första stycket ges om tid och sätt 

för gäldenärens klander i olika fall. Tiden för myndighetens klander av 
redovisning som avses i 190 §första stycket skall dock räknas från det att 
redovisningen tillställdes myndigheten. 

197 § I 197 §KL anges inom vilken tid talan mot rättens ombudsman om 

ersättning för skada, för vilken han är ansvarig. får väckas. Eftersom 
rättens ombudsman enligt förslaget inte längre skall finnas, har paragrafen 
fått utgå. Beträffande det allmännas skadeståndsansvar för fel eller försum
melse i tillsynsmyndighetens verksamhet hänvisas till avsnitt 5.3.5. 

199 § Enligt paragrafen får den myndighet under vilken en i konkurs 

försatt ämbets- eller tjänsteman lyder, om särskilda skäl föreligger, 

avstänga honom från tjänstens utövning under högst fyra månader från det 
konkursbeslutet meddelades. Härutöver finns i paragrafen en erinran om 
att det finns särskilda bestämmelser om att i vissa fall den som är i konkurs 
inte får utöva ämbete eller tjänst. 

I prop. 1975/76:210 anmärktes att paragrafen efter den reform som skett 
när det gällde ämbetsansvaret (prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212, 
SFS 1975:667) inte kunde behållas i sin nuvarande lydelse. I fråga om para
grafens materiella innehåll ansåg dåvarande departementschefen att man i 

linje med den inskränkning av ämbetsansvaret som hade skett genom 
reformen borde slopa den i paragrafen givna generella möjligheten att 
avstänga statliga tjänstemän från utövning av tjänst på grund av att de 
kommit i konkurs. Det ansågs vidare obehövligt med en speciell regel som 
hänvisar till särskilda bestämmelser i fråga om sådana avstängningsmöjlig

heter(jfr 4 kap. I § RB beträffande domare). För min del ansluter jag mig till 
dessa överväganden. Paragrafen har därför fått utgå. 

200 § Enligt nuvarande lydelse av denna paragraf skall föreskrift i KL att 
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förvaltningsåtgärd ej fär vidtas. om inte gäldenären har lämnat samtycke 
eller fätt tillfälle att yttra sig. inte tillämpas när gäldenären rymt eller eljest 

ej kan anträffas med kallelse. 
I 51 a § i förslaget sägs att förvaltaren bör i viktigare frågor höra gälde

nären, om det lämpligen kan ske. Bestämmelsen ersätter de föreskrifter i 

KL enligt vilka gäldenärens hörande beträffande viss förvaltningsätgärd 

fordras. Något ovillkorligt krav pä att gäldenären skall höras finns således 

inte längre. Förevarande paragraf har ändrats med anledning härav. 

202 § Enligt förslaget ankommer det i vissa fall på förvaltaren eller till

synsmyndigheten att utfärda kungörelse (se 129 § första stycket resp. 

189 §tredje stycket). Ändringen i första stycket av förevarande paragraf är 
föranledd härav. 

203 § Enligt paragrafens första stycke bör konkursdomaren, när borge

närerna skall kallas till rättens handläggning av konkursmål. tillämpa annat 

kallelsesätt än kungörelse om det kan ske utan att kallelsekostnaderna 
ökas. Beträffande utbyte av kungörelse mot särskilda kallelser gäller även 
vissa andra i samma stycke angivna förutsättningar. Enligt andra stycket i 

gällande lydelse skall reglerna i första stycket ha motsvarande tillämpning 
pä kallelse till borgenärssammanträde, som hålls efter bevakningstidens 
utgång och inte gäller prövning av ackordsförslag. 

Grundläggande bestämmelser om utlysande av borgenärssammanträde 

finns f.n. i 176 §KL. Som sagts tidigare bör regleringen i nämnda paragraf 
föras över till KF och 176 § upphävas. Även frågan hur kallelse skall ske 
bör regleras i KF. Andra stycket av förevarande paragraf har därför fätt 
utgå. 

205 § Enligt nuvarande lydelse av paragrafen skall rättens ombudsman 
anmäla gäldenärens nya hemvist till konkursdomaren. om gäldenären by
ter hemvist under konkursen. 

Med den nya ordningen i fråga om mindre konkurser och tillsyn i 

konkurser skulle man kunna överväga att täta förvaltaren göra anmälan om 
gäldenärs byte av hemvist till tillsynsmyndigheten. Någon särskild 
bestämmelse av denna innebörd synes dock knappast vara behövlig. Med 

hänsyn härtill har paragrafen fått utgå. 

206 § Paragrafen anger f.n. hur man skall förfara med konkurshandlingar 

som har överlämnats till rättens ombudsman. Regleringen fyller inte längre 

någon funktion och har därför fätt utgå. l paragrafen har i stället tagits in 
bestämmelser om arkivering av konkursgäldenärens räkenskaper m.m. 

Bestämmelserna har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

5.2.9). Frågan om arkivering av konkursboets räkenskapsmaterial regleras 
i 57 § andra stycket. 
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När en konkurs har avslutats är gäldenären i princip berättigad att fä 
tillbaka räkenskapsmaterial av förvaltaren. Förutsättning härför torde vara 

att handlingarna inte är underkastaue beslag i samband med brotts

utreuning eller skatterevision. Undantag från den angivna principen kan 

föranledas av att materialet har betydelse för nägon konkursätgärd efter 
konkursens slut. Om konkursförvaltaren vid utredning av gäldenärens bo 

har funnit skälig anledning anta att gäldenären gjort sig skyldig till gälde

närsbrott. bör han - i den mån beslag ej redan verkställts - hos vederbö

rande myndighet höra efter om sådan åtgärd är aktuell. innan materialet 

återställs. 

I vissa fall kan det omhändertagna materialet inte ätcrställas till gälde

nären. trots att nägot formellt hinder av angivet slag inte finns. Här åsyftas 

i första hand det fallet att konkursgäldenären är en juridisk person som har 

upphört att existera i och med konkursens avslutande. Set.ex. 13 kap. 19 § 

akticbolagslagen ( 1975: 1385). Även sädana fall då konkursgäldenären inte 

är anträffbar eller vägrar att äterta bokföringen hör hit. 

I förevarande paragraf har tagits upp bestämmelser som reglerar hur 

man vid konkursens avslutande skall förfara med gäldenärens böcker och 

andra handlingar, när hinder av nu angivet slag föreligger mot att 

återlämna dem till gäldenären. 

Förvaltaren skall i nu åsyftade fall överlämna de omhändertagna hand

lingarna till tillsynsmyndigheten. om han inte anser att han själv bör 

bevara dem. Handlingarna skall bevaras i enlighet med de föreskrifter som 

i det enskilda fallet gäller om arkivering av gäldenärens räkenskaps

material och andra handlingar. 

Det ankommer på förvaltaren att avgöra om han eller tillsynsmyndig

heten lämpligen bör svara för förvaringen. Praktiska hänsyn bör vara 

utslagsgivande. I allmänhet torde tillsynsmyndigheten ha större möjlig

heter än förvaltaren att sörja för en rationell och ej så dyrbar förvaring av 

räkenskapsmaterialet. Emellertid kan förhällandena vara sådana att det är 

lämpligast att förvaltaren efter konkursens avslutande behåller gälde

närens räkenskapsmaterial eller delar därav hos sig under kortare eller 
längre tid. Man kan t. ex. tänka sig att viss handling har betydelse för nå

gon konkursåtgärd efter nämnda tidpunkt. 
Vare sig arkiveringen sker i förvaltarens eller i tillsynsmyndighetens regi 

skall vanliga regler i bokförings- och taxeringslagstiftningen gälla. Detta 

innebär till en början att endast räkenskapsmaterial och andra handlingar 

som omfattas av nämnda lagstiftning behöver bevaras. Vidare följer av 

regleringen bl.a. att, när konkursgäldenären varit bokföringsskyldig enligt 

bokföringslagen ( 1976: 125). en tioårig arkiveringstid räknad frän utgängcn 

av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades skall iakttas (se 22 § 

nämnda lag). Arkiveringen bör vara ordnad sä, att materialet är lätt till

gängligt. Konkursgäldenärs bokföring, som i enlighet med den föreslagna 

regleringen har överlämnats till tillsynsmyndigheten, kan inte anses kom-
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ma att tillhöra dennas arkiv. De för statliga myndigheter i allmänhet gällan

de arkivcringsbestämmelserna behöver således inte iakttas av tillsynsmyn
digheten. 

Någon föreskrift som skulle göra det möjligt att i vissa fall gallra ut 

räkenskapsmatcrialct eller delar därav har inte ansetts behövlig. 

När tillsynsmyndigheten ombesörjer arkiveringen skall kostnaderna för 

denna i första hand betalas av myndigheten. Konkursboet kommer emel

lertid indirekt att få bära sädana kostnader genom den ersättning som skall 

utgå till staten för tillsynsmyndighetens verksamhet. Förvaltarens kostnad 
för arkivering är en konkurskostnad vars storlek får uppskattas på förhand 

vid slutredovisningen. 

207 § Paragrafen innehåller f. n. föreskrift om protokoll vid borgenärs

sammanträde inför rättens ombudsman. Föreskriften blir överflödig när 

rättens ombudsman avskaffas. 

208 § Denna paragraf är ny. Förutvarande 208 §KL upphävdes genom 

SFS 1975:244. 
Den föreslagna 208 § upptar bestämmelser om jäv mot tjänsteman vid 

tillsynsmyndigheten. Jävsfrågan har behandlats i den allmänna motive
ringen (avsnitt 5.3.3). 

Kommitten föreslär att i fråga om jäv mot tjänsteman vid tillsyns

myndighet skall gälla samma jäv som enligt RB gäller i fråga om domare 

men att tjänsteman ej skall anses jävig därför att han på tjänstens vägnar 
har vidtagit exekutiv åtgärd eller tagit befattning med indrivning hos gälde
nären. Inte heller det förhållandet att gärning har förövats mot tjänsteman i 

eller för hans tjänst grundar jäv enligt kommittens förslag. 
Kommittens förslag till jävsreglering vid en ordning med kronofogde

myndighet som tillsynsorgan har inte föranlett några erinringar vid remiss
behandlingen. 

Mina ställningstaganden i fräga om tillsynsorganisationen leder som 

framgått av den allmänna motiveringen till attjag vill reglera frägan om jäv 

mot tjänsteman vid tillsynsmyndigheten pä ett annat sätt än vad kom
mitten föreslår. 

Som tidigare har framgått är förvaltningslagen ( 1971: 290) i princip till

lämplig på tillsynsverksamheten. Därav följer att bestämmelserna om jäv i 

4 och 5 §§ förvaltningslagen skall tillämpas på nämnda verksamhet. Jag 
har i den allmänna motiveringen intagit den ständpunkten att tjänsteman 

som i allmänt mål, dvs. mål om uttagande av skatter, böter eller andra på 
indrivning beroende medel, tagit befattning med indrivning av fordran som 

görs gällande i konkursen eller vidtagit exekutiv ätgärd rörande sådan 

fordran ej får fullgöra tillsynsuppgift i konkursen. Detta har ansetts böra 
komma till uttryck i en särskild bestämmelse i Kl:. vid sidan av jävsbestäm
melserna i förvaltningslagen (4 §). 
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Tjänsteman vid tillsynsmyndigheten kan ha tagit befattning med ärende 
om indrivning eller exekution hos gäldenären utan att för den skull vara 
jävig. T.ex. kan hans befattning ha avsett fordran i allmänt mål som ej görs 
gällande i konkursen eller exekutivt ärende som ej är hänförligt till allmänt 
mål. Än mindre föreligger jäv på den grund att tjänstemannen vid tillsyns

myndigheten tillika har indrivningsuppgifter beträffande andra gäldenärer 
än konkursgäldenären. Även om sålunda jäv ej föreligger i dessa fall i 

lagens mening vill jag dock understryka vikten av att organisationen vid 
kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet ordnas så att tjänsteman 
endast i rena undantagsfall får utöva tillsyn i konkurser samtidigt som han 
har hand om indrivningsuppgifter. Som jag har framhållit i den allmänna 
motiveringen är avsikten att, där så kan ske, särskilda enheter för tillsyns
uppgifter skall inrättas. 

Jävsbestämmelsen tar sikte på alla åtgärder för indrivning av det 

allmännas fordringar, sålunda även konkursansökan och bevakning i 
konkurs. 

Jävsbestämmelsen i förevarande paragraf äger tillämpning inte bara på 

tillsynsmyndigheten utan även på kronofogdemyndighet till vilken tillsyns
uppgift har delegerats enligt 42 § tredje stycket. 

Jag anser det inte vara motiverat att göra undantag från allmänna jävs
regler beträffande det fall att gärning har förövats mot tjänsteman vid till
synsmyndighet i eller för hans tjänst. Departementsförslaget innehåller så
ledes inget sådant undantag. 

Bestämmelser om verkan av jäv och om handläggning av jävsfråga finns i 
5 § förvaltningslagen. 

209 § Paragrafen innehåller f.n. regler om att konkursdomaren i vissa fall 
kan handla trots att han är jävig. 

Paragrafens jävsregler skall ses mot bakgrund av vad som gäller om jäv 
enligt 4 kap. RB. Vilka omständigheter som konstituerar jäv framgår av 4 
kap. 13 § RB. De processuella frågorna rörande jäv regleras i 4 kap. 14 § 
RB. 14 kap. 15 § RB sägs att sedan fråga om jäv har uppkommit domare får 
vidta endast sådan åtgärd i målet, som inte utan synnerlig olägenhet kan 
skjutas upp och som inte innefattar avgörande av målet. Samma sak gäller 
när domare har förklarats jävig. 

Reglerna i 209 § går något längre än 4 kap. 15 § RB. Visserligen är 

de åtgärder som anges i 209 § i allmänhet av brådskande natur men något 
formligt krav på att åtgärden i det enskilda fallet inte utan synnerlig 
olägenhet kan skjutas upp ställs inte upp i paragrafen. Denna tillkom 

medan äldre RB alltjämt gällde och vid en tid då enmansdomsagor och 

kommunikationssvårigheter inskränkte de praktiska möjligheterna att 
ersätta en jävig domare med en annan domare. Enligt min mening kan 
bestämmelserna i paragrafen numera undvaras. I stället bör reglerna i 4 
kap. 15 § RB tillämpas. Nuvarande bestämmelser i 209 §har därför utgått. 
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I stället har i paragrafen intagits ett förbud att föra talan mot beslut som 

tillsynsmyndigheten meddelar enligt KL. Förbudet har behandlats i den 
allmänna motiveringen (avsnitt 5.3.5). 

Från fullföljdsförbudet gäller två undantag. Enligt 27 § femte stycket i 

förslaget får tillsynsmyndighetens beslut i fråga huruvida del av gäldenä

rens arbetsinkomst skall tillkomma konkursboet överklagas. På grund av 

hänvisning i 98 §gäller detsamma beträffande myndighetens beslut om gäl

denärens beneficium och underhåll till denne m. fl. I 209 § har intagits en 
erinran om dessa båda fall. 

210 § Enligt första stycket får konkursdomarens beslut överklagas i hov

rätten. Från denna regel görs f.n. undantag i fråga om beslut om ent

ledigande av rättens ombudsman och beslut varigenom förvaltaren tillhålls 

att fullgöra sina åligganden. Enligt förslaget skall rättens ombudsman slo

pas. Det skall vidare inte ankomma på konkursdomaren att tillse att förval
taren fullgör sina uppgifter. Den berörda undantagsbestämmelsen har där

för utgått i förslaget. 

Andra stycket är oförändrat. I tredje stycket anges vissa beslut av kon

kursdomaren som skall lända till omedelbar efterrättelse, om inte annat 

förordnas. Till denna grupp av beslut har i förslaget fogats utseende eller 
entledigande av förvaltare enligt 185 a §. 

210 a § Enligt paragrafen. som är ny. har tillsynsmyndigheten rätt att 

föra talan mot vissa av konkursdomarens beslut. Regleringen har behand
lats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.3.5). 

Den föreslagna föreskriften om fullföljdsrätt täcker inte bara frågor där 
tillsynsmyndigheten enligt förslaget har rätt att göra framställning till 

konkursdomaren (se 47, 50, 80, 88 och 95 §§) utan även vissa spörsmål i 
vilka tillsynsmyndigheten bara har yttranderätt (se 45. 46. 48, 50 a, 86 a, 

185 a. 185 h. 186 och 187 §§). Beträffande den förstnämnda gruppen torde 
gälla att fullföljdsrätt föreligger i enlighet med allmänna principer utan 

särskild lagföreskrift. Det har dock ändå ansetts lämpligt att då frågan om 

fullföljdsrätt för den andra av de båda grupperna nu regleras utforma 

bestämmelsen så att bägge typerna av frågor inryms i bestämmelsen. Full
följdsrätt föreligger dessutom beträffande konkursdomarens beslut om 

handläggningsform enligt 18 a §. I regleringen ligger också att tillsynsmyn
digheten har klagorätt i frågor som avses i 88 a och 95 a §§. 

210 b § I paragrafen har tagits in bestämmelser delvis motsvarande reg

leringen i 183 § KL. som har upphävts i förslaget. Som framhållits under 

183 § behövs föreskrifter om fullföljd mot borgenärsbeslut endast i fråga 
om beslut enligt 108 § tredje stycket andra meningen och beslut enligt 

154 §KL. varigenom av gäldenären erbjudet ackord förkastas. Behörighet 

att anföra besvär över dessa beslut bör tillkomma borgenär. Gäldenärens 
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rätt kan påverkas av beslut om förkastande av ackordsförslag men inte av 
beslut enligt 108 § tredje stycket andra meningen i förslaget. Gäldenären 

bör därför få överklaga endast förstnämnda beslut. 

Regler om besvärs rätt i enlighet med det sagda återfinns i första och and

ra styckena i förevarande paragraf. 

Av tredje stycket framgår att fullföljd i fall som avses i de båda tidigare 
styckena skall följa reglerna i 210 §om klagan över konkursdomarens be
slut. 

211 § Enligt departementsförslaget skall tillsynsmyndigheten och inte 

rätten pröva frågor som avses i 27 och 98 §§. Hänvisningen till dessa para

grafer i första stycket av förevarande paragraf har därför utgått. 

Första stycket innehåller i nuvarande lydelse även en hänvisning till 183 

§. Hänvisningen rör mål som uppkommer vid rätten när klagan förs över 

beslut vid borgenärssammanträde inför rättens ombudsman. Som framgått 

fön11 skall 183 * upphävas. En motsvarighet till 183 § finns i förslaget i 

210 b §.som innehåller bestämmelser om talan mot beslut vid förliknings

eller ackordssammanträde. Sådan talan följer samma regler som gäller i 

fråga om klagan över konkursdomarens beslut. Några besvärsmål skall så

lunda inte längre förekomma vid rätten. Med hänsyn till det anförda har 

hänvisningen till 183 § i förevarande paragraf utmönstrats utan att ersättas 
av hänvisning till 2 IO b § i förslaget. 

Motsvarighet till regleringen i första stycket tredje meningen i nuvaran

de lydelse finns i tredje stycket i förslaget (se nedan). 

Allmän motivering till ändringarna i andra stycket har lämnats i avsnitt 

5.4. Enligt förslaget skall förberedelse i mål om tvistiga fordringar eller om 

klander mot utdelningsförslag inte längre vara obligatorisk. Huvudför

handling skall föregås av förberedelse endast när det är behövligt. Om så ej 
är fallet. får här åsyftade mål -liksom övriga konkursmål -- företas till 

huvudförhandling direkt. 

Av 42 kap. 9 § RB följer att förberedelse undantagsvis får vara skriftlig. 

Genom 42 kap. 12 § tredje stycket RB ges möjlighet att. när muntlig för

beredelse har hållits, fortsätta förberedelsen genom skriftväxling t.ex. för 
att ge parterna tillfälle att komma in med bevisuppgift. 

Om ett mål vid huvudförhandling - vare sig förberedelse har föregått 

eller ej -- sätts ut till fortsatt eller ny huvudförhandling. kan det någon gång 

vara påkallat att hålla förberedelse under mellantiden för alt målet skall 

kunna slutföras vid den fortsatta eller nya huvudförhandlingen. Enligt ut

trycklig föreskrift i första stycket av förevarande paragraf beträffande där 

avsedda mål får rätten i motsvarande situation förordna om förberedelse. I 

fråga om de mål som avses i !09 eller 130 § KL medger den föreslagna 

regleringen i andra stycket att förberedelse hålls i nu nämnda situation och 

någon särskild föreskrift behövs inte. 

Förslaget ger liksom gällande Jag möjlighet att låta muntlig förberedelse 

:!3 RiksdaKen 1978/79. I sam/. Nr /05 
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övergä till huvudförhandling omedelbart. 
I andra stycket tredje meningen föreskrivs f.n. att vid muntlig för

beredelse närvarande personer med känd adress skall särskilt underrättas 

om huvudförhandling som ej hålls i omedelbart samband med förbe
redelsen, om ej besked därom har lämnats under förberedelsen. Bestäm
melsen synes överilödig och har utgått i förslaget. Beträffande under
rättelse om rättens handläggning sedan förlikningssammanträde har hållits 

hänvisas till motiveringen till 108 §. 

Tredje stycket upptar en bestämmelse enligt vilken rätten vid huvudför

handling i mål som avses i förevarande paragraf, dvs. samtliga konkurs
mäl. är domför med en lagfaren domare. Beträffande mål, som åsyftas i 16 

eller 85 § och som enligt första stycket i förevarande paragraf alltid skall 

företas till huvudförhandling direkt utan förberedelse. innebär bestäm

melsen ingen nyhet. Detta är däremot fallet med övriga konkursmål. dvs. 
mål som avses i 93. I09, 130 eller 164 §KL. I mål enligt 93 eller 164 §skall 
huvudförhandling äga rum direkt (första stycket). Vad gäller mål enligt I09 

eller 130 § (mål om tvistiga fordringar resp. om klander mot utdelnings
förslag) är bestämmelsen föranledd av att sådana mål enligt förslaget skall 
kunna avgöras utan förberedelse. Utan den nya föreskriften skulle det 
krävas att tre lagfarna domare deltar i avgörandet. när huvudförhandling i 

sådana mål äger rum direkt. Vad beträffar huvudförhandling som hålls i 
omedelbart samband med muntlig förberedelse följer f.n. redan av RB:s 

regler att rätten är domför med en lagfaren domare. Bestämmelsen i tredje 
stycket täcker både sådan huvudförhandling och huvudförhandling som 
hålls särskilt efter muntlig förberedelse. För det sistnämnda fallet bör 
beaktas att mera omfattande och krävande mål bör handläggas i ordinär 
sammansättning. dvs. med tre lagfarna domare. 

Fjärde stycket motsvarar i förslaget tredje stycket i gällande lydelse. 

I femte stycket. som motsvarar nuvarande fjärde stycket. har andra me
ningen utmönstrats som en följd av att där åsyftad talan inte längre skalll 
kunna föras. Se 210 b ~ i förslaget. 

211 a § I paragrafen, som är ny, ges en bestämmelse enligt vilken 

tillsynsmyndigheten får föra talan mot avgörande i mål som avses i 85 § i 

förslaget, dvs. mål om arvode till förvaltare i ordinär konkurs. De över
väganden som ligger till grund för denna reglering framgår av den allmänna 

motiveringen (avsnitt 5.3.5). 

214 § Enligt 214 § KL straffas den som på borgenärssammanträde i 

fråga. som rör boets förvaltning, utövar rösträtt för fordran med vetskap 
om att den uppgivna fordringen är oriktig. Eftersom borgenärernas be
slutanderätt i förvaltningsfrågor försvinner genom kommittens förslag. 
behövs bestämmelsen inte längre. Paragrafen har därför fått utgå. 
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218 § Denna paragraf reglerar konkursdomarens skyldighet aH under

riitta allmän å.klagare. när förvaltarberättelsen innehå.ller uppgift om att 

gäldenären kan misstänkas för gäldenärsbrott. Med hänsyn till att för

valtaren enligt 55 ~ tredje stycket och 185 b s femte stycket är skyldig att 

direkt underrätta å.klagaren om misstanke om gäldenärsbrott kan denna 

paragraf utgå. 

219 § Ändringen paragrafens första stycke är en följd av att 214 § 

upphävs. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I enlighet med vad som har föreslagits i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.10) träder de nya reglerna i kraft den I januari 1980. 

Enligt punkt 2 skall äldre bestämmelser i KL fortfarande gälla i fråga om 

konkurs. i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet. 

De nya bestämmelserna i 14 a-c §§om kvarstad. reseförbud m.m. avser 

tiden frän det att konkursansökan har gjorts fram till konkursbeslutet och 

omfattas ej av punkt 2. De skall tillämpas fr.o.m. den I januari 1980, även 

om konkursansökan har kommit in före den dagen. 

Åtskilliga författningar innehåller regler om att, när konkurs inträffar, 

åtgärd av visst slag får vidtas inom viss tid efter första borgenärssam

manträdet i konkursen. Det finns också i många författningar regler om att 

viss rättsverkan kan inträda viss tid efter nämnda sammanträde om inte 

viss ätgärd vidtas. Som exempel vill jag nämna föreskrifter i 15 kap. 6 § 

aktiebolags lagen (1975: 1385), 66 § lagen ( 1951 :308) om ekonomiska före

ningar, 18 §andra stycket och 25 §tredje stycket förordningen (1949:341) 

om explosiva varor. 63 §lagen ( 1977:293) om handel med drycker och 33 § 

vapenkungörelsen ( 1974: 123). 

Något första borgenärssammanträde av det slag som är föreskrivet 

beträffande ordinär konkurs skall inte förekomma när konkurs handläggs 

som mindre konkurs. Samtliga de berörda bestämmelserna bör likväl vara 

tillämpliga även i de fallen. Den enklaste vägen att nä det resultatet är att 

som kommitten i överensstämmelse med prop. 1975/76:2!0 föreslår införa 

den regeln att utgångspunkten för fristberäkningen blir tidpunkten för 

konkursbeslutet i stället för tidpunkten för borgenärssammanträdet. om 

konkurs handläggs som mindre konkurs. Att tiden härigenom blir något 

kortare när konkurs handläggs enligt den enklare ordningen än annars 

anser jag spela mindre roll. En regel av det berörda slaget har tagits upp i 

punkt 3 av övergångsbestämmelserna. 

Kommitten framhåller att det i flera andra författningar än KL finns 

bestämmelser enligt vilka rättens ombudsman skall vidta åtgärd. Kom

mitten nämner här bl.a. lagen (1948:433) om försäkringsrörelse och författ

ningar som rör förmögenhetsförhällanden i äldre äktenskap, dvs. 
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äktenskap som ingåtts före den I januari 1921 och på vilka gällande gifter
mälsbalk ej gjorts tillämplig. Enligt kommittens mening bör med hänsyn till 
dessa lagrum föreskrivas att de åtgärder som f.n. ankommer på rättens 
ombudsman framdeles bör vidtas av förvaltaren. Jag kan godta detta 
förslag. En regel med denna innebörd har tagits upp i punkt 4 av över
gangsbestämmelserna. 

I punkt 5 föreskrivs att om i lag eller annan författning förekommer hän

visning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen. den 

nya bestämmelsen i stället skall tillämpas. 

6.2 Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

Om hyresgäst går i konkurs. får konkursboet enligt 12 kap. 31 § första 

stycket jordabalken (JB) säga upp hyresavtalet. Beträffande bostads
lägenhet fordras dock att gäldenären samtycker till uppsägningen eller att 

rättens ombudsman godkänner denna. Av fjärde stycket följer att hyres
värden har rätt till ersättning för skada på grund av uppsägning enligt 
första stycket. 

I sitt betänkande (SOU 1974:6) Förenklad konkurs m.m. föreslog 

kommitten att det vid mindre konkurs skulle fordras gäldenärens samtycke 
till uppsägning enligt 12 kap. 31 § första stycket J B. Kommitten ansåg skäl 

tala för att samma ordning skulle gälla även i ordinär konkurs. dvs. gälde
närens samtycke skulle alltid krävas för uppsägning av hyresavtal be
träffande bostadslägenhet. Kommitten fann dock icke skäl att lägga fram 
förslag till mer omfattande ändringar i hyreslagstiftningen än som för
anleddes av den dä föreslagna konkursreformen. 

Dåvarande departementschefen fann övervägande skäl tala för att gälde
närens samtycke till uppsägning beträffande bostadslägenhet skulle krävas 
i alla konkurser och att sålunda rättens ombudsmans godkännande i 
ordinär konkurs inte skulle kunna ersätta gäldenärens medgivande. Till 

förmån för denna ordning åberopades bl.a. att den i jämförelse med 
gällande rätt bättre överensstämde med moderna principer i fråga om 
hyresgästs besittningsskydd. Den i 12 kap. 31 § upptagna regeln om att 
rättens ombudsman kan godkänna en uppsägning av hyresavtal föreslogs 
därför upphävd. 

Enligt förevarande departementsförslag skall rättens ombudsman av
skaffas. Detta nödvändiggör under alla förhållanden att möjligheten för 
rättens ombudsman att godkänna uppsägning enligt förevarande paragraf 
utmönstras. Skäl saknas att överväga en ordning enligt vilken annan än 

gäldenären kan ha inflytande på frågan om uppsägning av hans bostadslä

genhet. Samtycke frän gäldenären bör således krävas i alla konkurser. 

Några särskilda övergångsbestämmelser torde inte vara nödvändiga. 
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6.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1921:244) om utmätningsed 

Enlig! 13 §första stycket lagen om utmälningsed behöver gäldenär som 

har avlagl utmätningsed inte inom tre är på nytt avlägga sådan ed, om det 

inte görs sannolikt att ny tillgång har tillfallit honom efter edgången. 

Detsamma gäller enligt andra stycket, när gäldenären har avlagt boupp

teckningsed i konkurs som har avskrivits enligt 185 eller 186 § KL eller 

avslutats genom slututdelning utan att ej förmånsberättigade borgenärer 

erhållit full betalning. I dessa fall räknas tiden frän det att konkursen 

upphörde. 

Reglerna om avskrivning i 185 och 186 §§ KL motsvaras i förslaget till 

lag om ändring i KL av bestämmelser i 185 d och 186 §§. Hänvisningen i 

13 § andra stycket lagen om utmätningsed har ändrats i enlighet härmed. 

Även det fallet att gäldenär har avlagt ed i konkurs som har upphört genom 

avskrivning enligt 185 f § KL-förslaget utan att oprioriterade borgenärer 

fått full betalning måste beaktas. Bestämmelserna i 13 § andra stycket har 

ändrats att gälla - förutom när gäldenären har avlagt bouppteckningsed i 

konkurs som har avskrivits enligt 185 d eller 186 §KL - även när han har 

avlagt sådan ed i konkurs som avslutats på annat sätt utan att ej förmåns

berättigade borgenärer har fått full betalning. 

I en övergångsbestämmelse sägs att äldre bestämmelser fortfarande 

gäller i fråga om konkurs där konkursbeslutet har meddelats före ikraft

trädandet av de nya reglerna. 

Det bör tilläggas att lagen om utmätningsed avses bli upphävd i samband 

med att utsökningsbalkcn införs. 

6.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1956:217) om vissa kreditinrätt

ningars konkurs 

Ändringarna i 3 § har samband med ändringar som genom SFS 1975:244 

gjordes i 19, 20 och 103 §§ KL. Sålunda har nuvarande första stycket samt 

nuvarande första och andra meningarna i femte stycket utmönstrats. I 

anslutning härtill har också tredje meningen i sistnämnda stycke jämkats. 

Det kan tilläggas att det genom reglerna i 4 § lagen (1977:654) om kun

görande i mål och ärenden hos myndighet m.m. ges möjlighet att beakta de 

speciella krav som gör sig gällande i kreditinrättnings konkurs i fråga om 

offentliggörande av kungörelsen om konkursbeslutet (jfr nuvarande första 

stycket av 3 § ). 

Enligt paragrafens tredje stycke i gällande lydelse skall styrkt avskrift av 

förteckning över de borgenärer, som enligt kreditinrättningens räken

skaper har fordran hos denna på grund av insättning på räkning eller enligt 

sparbanksbok, under de trettio sista dagarna före bevakningstidens utgäng 

hällas tillgänglig för envar, som vill ta del av förteckningen, hos konkurs

domaren och rättens ombudsman samt vid alla kreditinrättningens kontor. 
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Vidare fär enligt femte stycket - utan hinder av föreskrifterna i 129, 155, 

161 och 189 §§ KL om utsändande av meddelanden samt avskrifter av 

ackordsförslag och yttranden - innehållet i dessa bringas till ifrågavarande 

borgenärers kännedom i annan ordning som bestäms av konkursdomaren 

efter samråd med förvaltarna och rättens ombudsman. Underrättelse om 

vad sålunda har bestämts skall genom rättens ombudsmans försorg 

kungöras i bl.a. allmänna tidningarna. dvs. Post- och Inrikes Tidningar. 
Meddelanden enligt 189 § KL skall enligt KL-förslaget utsändas av till

synsmyndigheten i konkursen. I fall då 189 §är tillämplig bör konkursdo

maren därför samråda med denna. Tillsynsmyndigheten har också att sva

ra för att föreskriven underrättelse kungörs. I övriga fall då avvikelse sker 

frånKL(129.155och 161 §§)bördeuppgiftersomenligtdetanfördaf. n. 

åvilar rättens ombudsman i stället ankomma på förvaltarna. Tredje och 

femte styckena av förevarande 3 § har ändrats i enlighet härmed. 
I 4 § ges f.n. en särbestämmelse om beslut av borgenärerna i fråga om 

uppskov med försäljning av boets egendom eller med indrivning av dess 

fordringar. Med hänsyn till att borgenärskollektivet enligt KL-förslaget 

saknar beslutanderätt i förvaltningsfrågor har paragrafen fått utgå. 
I en övergångsbestämmelse sägs att äldre bestämmelser fortfarande 

gäller i fråga om konkurs där konkursbeslutet har meddelats före ikraft

trädandet av de nya reglerna. 

6.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid 
konkurs 

En översikt över det statliga lönegarantisystemet har getts i avsnitt 

2.6.3. 
De regler i lönegarantilagen som gäller ordinär konkurs berörs inte av 

förslaget. Den föreslagna ordningen med mindre konkurs påverkar 

däremot denna lag. 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 5.7.3) har jag angett att krono

fogdemyndigheten bör ha hand om prövningen av lönegarantifrågorna i 

alla mindre konkurser. Detta medför ändringar i 7 och 8 §§ i förevarande 
lag. Vidare bör redaktionella jämkningar göras i 2 och 6 §§.Även i 11 §bör 

en justering göras. 

2 § Paragrafen anger vilka fordringar som omfattas av lönegarantin. Den 

hänvisning som i andra stycket finns till 185 § KL bör i fortsättningen avse 

185 d §. 

6 § Paragrafen anger hur prövningen av lönegarantifrågor skall ske i de 

ordinära konkurserna. Paragrafen är och kommer även efter införandet av 

den nya handläggningsformen för mindre konkurs att vara tillämplig 
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endast i fråga om ordinär konkurs. Det har synts lämpligt att i lagtexten 

särskilt markera detta. 

7 § Paragrafen behandlar konkursdomarens skyldighet att underrätta 
kronofogdemyndigheten i vissa fall. Enligt gällande lydelse är första styc

ket tillämpligt vid ursprunglig fattigkonkurs (185 § ), medan andra stycket 

är tillämpligt endast vid de efte1foljande fattigkonkurser (186 §)i vilka lö

negarantifordringama inte har beaktats redan vid det ordinära förfarandet. 

Enligt första stycket i föreslagen lydelse skall konkursdomaren under

rätta kronofogdemyndigheten om fordran som omfattas av garantin i alla 

de fall konkursen handläggs som mindre konkurs enligt KL. Under

rättelsen skall ske till kronofogdemyndigheten i den ort där gäldenären bör 

svara i tvistemål som angår gäld i allmänhet (jfr 6 § KL). 

Den nuvarande formuleringen av paragrafens andra stycke bygger på 

det hittills gällande systemet för de s.k. efterföljande fattigkonkurserna, 

nämligen att avskrivning inte kan ske utan anmälan från konkursförvalta
ren. I den allmänna motiveringen (avsnitt 5.7.5) och i motiveringen till 186 

§ i KL-förslaget har jag föreslagit att detta system ändras så att även kon

kursdomaren kan ta initiativ till avskrivning av ett ordinärt konkursförfa

rande i bristfallen. I andra stycket av förevarande paragraf har gjorts sådan 

jämkning att bestämmelsen blir tillämplig även när det är konkursdomaren 

som tagit initiativet till avskrivningen. 

8 § Paragrafen innehåller regler om kronofogdemyndighetens prövning 

av lönegarantianspråk. Paragrafens nuvarande lydelse förutsätter att 

kronofogdemyndigheten får vetskap om lönegarantianspråken i första 

hand genom underrättelse enligt 7 § från konkursdomaren. 

Kronofogdemyndigheten skall som jag tidigare har angett pröva löne
garantianspråken i alla mindre konkurser. I dessa konkurser får krono

fogdemyndigheten underrättelse om lönegarantianspråken antingen från 
konkursdomaren enligt 7 § eller från konkursförvaltaren enligt 185 b § i 
KL-förslaget. 

Det anförda ger vid handen att lydelsen av paragrafens första stycke bör 

justeras. Enligt departementsförslaget skall kronofogdemyndigheten 

pröva lönegarantianspråken när myndigheten får underrättelse enligt 7 § 

eller anmälan enligt 185 b § KL. Den nuvarande regeln i andra meningen i 

paragrafens första stycke att prövning även skall ske när fordran i konkur

sen på annat sätt blir känd för myndigheten har behållits i departements

förslaget. Det ligger i sakens natur att den sistnämnda bestämmelsen en

dast kan bli tillämplig i de fall konkursen handläggs som mindre konkurs 

eller när fråga uppkommer om konkursens avskrivning enligt 186 §KL. 

11 § I paragrafens andra stycke anges f.n. bl.a. att rätt till garantibelopp 

för underhållsbidrag som har innehållits genom införsel inte tillkommer 
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kommun som har utgivit bidragsförskott. Till följd av att det numera är 

allmän försäkringskassa som beslutar om och utger bidragsförskott bör 

"kommun" bytas ut mot "allmän försäkringskassa" (se SFS 1976:277). 

l en övergångsbestämmelse sägs att äldre bestämmelser i 2 och 6-8 §§ 

fortfarande gäller i fräga om konkurs där konkursbeslutet har meddelats 

före ikraftträdandet av de nya reglerna. Beträffande 11 § saknas anledning 

att meddela någon övergångsbestämmelse. 

6.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:494) om exekutiv försäljning 

av fast egendom 

l 13 § första stycket lagen ( 1971 :494) om exekutiv försäljning av fast 

egendom föreskrivs att. om fastigheten hör till konkursbo, borgenär som i 

konkursen har bevakat fordran med panträtt eller bättre förmånsrätt i 

fastigheten kan begära att denna säljs för hans fordran. Som ytterligare 

villkor för denna s.k. anslutningsrätt gäller dock att hans rätt till betalning 

ur fastigheten är ostridig eller styrks. Enligt andra stycket i paragrafen 

skall borgenär som vill ansluta sig anmäla det hos överexekutor senast två 

veckor före bevakningssammanträdet. 

Något bevakningsförfarande skall inte förekomma när konkurs 

handläggs som mindre konkurs. Bevakningskravet i paragrafens första 

stycke kan därför inte upprätthållas, när fastighet skall säljas exekutivt 

under sådan konkurs. Kravet på bevakning torde kunna avskaffas också 

för det fall konkursen handläggs som ordinär konkurs. Det kan nämnas att 

något bevakningskrav inte finns i gällande bestämmelser om exekutiv för

säljning av registrerat skepp. Se 5 § lagen (1973:1130) om exekutiv för

säljning av registrerat skepp m.m. Något bevakningskrav uppställs inte 

heller som förutsättning för borgenärs anslutningsrätt vid exekutiv för

säljning av fast egendom enligt det till lagrådet remitterade förslaget till 

utsökningsbalk som skall ersätta bl.a. förevarande lag. Jag föreslår att 

bevakningskravet slopas redan i detta sammanhang. 13 § första stycket har 

ändrats i enlighet härmed. 

För att en borgenär skall kunna framställa begäran enligt paragrafens 

första stycke krävs givetvis att hans fordran får göras gällande i konkursen 

(se 100 och 100 a §§ KU. 

Någon övergångsbestämmelse behövs ej. 

6. 7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971 :500) om exekutiv försäljning 

av luftfartyg m.m. 

I 5 §lagen ( 1971 :500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m. finns en 

bestämmelse av i huvudsak samma art som l'3 § lagen (1971:494) om 

exekutiv försäljning av fast egendom. Vad som har sagts om sist nämnda 
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bestämmelse gäller även i fråga om 5 §i nu förevarande lag. Även här har 

därför kravet på bevakning få.tt utgå. 

Någon övergångsbestämmelse behövs ej. 

6.8 Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 

Skall den som beviljats allmän rättshjälp ställa säkerhet för att få till 

stånd kvarstad. skingringsförbud eller annan handräckning enligt RB eller 

UL. fär rättshjälpsnämnden enligt 10 § första stycket rättshjälpslagen i 

lydelse enligt lagrådsremiss den 24 augusti 1978 utfärda ansvarsförbindelse 

på statens vägnar. 

Konkursdomaren eller rätten kan enligt 14 a § första stycket i förslaget 
under vissa förutsättningar förordna om kvarstad eller skingringsförbud på 

gäldenärens egendom i avvaktan på prövning av konkursansökan. Därvid 

skall vad som enligt 15 kap. RB gäller om kvarstad eller skingringsförbud i 

rättegång ha motsvarande tillämpning. om inte annat följer av KL. Om vis

sa förutsättningar föreligger. kan konkursdomaren eller rätten enligt 14 b § 

första stycket även förbjuda gäldenären att i avvaktan på prövning av kon

kursansökningen bege sig frän riket eller. om sådant förbud är uppenbart 

otillräckligt, häkta honom. Beträffande reseförbud och häktning äger enligt 

14 b § tredje stycket bestämmelserna i 15 kap. RB motsvarande tillämp

ning, om ej annat följer av KL. Frågan om beviljande av säkcrhetsåtgärd 

tas enligt 14 c § upp på begäran av borgenär. 

Hänvisningarna i 14 a resp. 14 b §i förslaget till 15 kap. RB innebär bl.a. 

att kvarstad, skingringsförbud, reseförbud eller häktning inte får beviljas. 

om ej borgenär som har begärt åtgärden ställer säkerhet för skada som kan 

tillfogas gäldenären. Är borgenären ur stånd att ställa säkerhet, kan han 

dock befrias därifrån. För detta krävs emellertid att han har visat synner
liga skäl för sin talan. 

I mål om gäldenärs försättande i konkurs får allmän rättshjälp lämnas 

såväl gäldenären som borgenär. Om borgenär som beviljats allmän rätts

hjälp skall ställa säkerhet för att fä till stånd säkerhetsåtgärd enligt 14 a 

eller 14 b § i förslaget. bör staten - på samma sätt som f. n. gäller be

träffande den som begär k varslad, skingrings förbud eller annan hand
räckning enligt RB eller UL - kunna ställa sig som garant för den skada 

som genom åtgärden kan tillfogas motparten. Genom ett tillägg i första 

stycket av förevarande paragraf blir detta möjligt. 

Någon övergångsreglering behövs ej. 
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7 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

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

2. lag om ändring i jordabalken, 

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

362 

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

konkurs. 
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 luftfartyg 

m.m. 

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

8 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Förslag till 

363 

Bilaga I 

Konkurslagskommittl>ns j('irslag 

Lag om ändring i konkurslagen (1921:225) 

Härigenom föreskrives i fråga om konkurslagen (I 921:225) 
dels att 64, 65, 69, 72, 79, 87, I 12, 175-184, 197, 199, 214 och 218 **' 

skall upphöra att gälla, 
dels att rubriken "8 kap. Om borgenärssammanträden" skall utgå, 
dels att 13, 19, 27, 40 b, 41--62, 66, 67, 70, 71, 76-78, 80-86 a, 88-96, 

98, 99, 102, !OJ, 107, 108, 111, 113, 118, 120, 123, 126-130, 132, 137, 140, 
144, 145 a, 146, 148, 149, 152, 185-191, 200-203, 205-207, 209-211 och 
219 ~~ samt rubrikerna till 3, 4 och 9 kap. skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas nitton nya paragrafer, 14 a, 14 b, 18 a, 43 a, 
51 a, 51 b, 108 a, 159, 185 a, 185 b, 185 c, 185 d, 185 e, 185 f, 185 g, 185 h, 
208, 210 a och 211 a **, av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen (vde/se 

13*2 

Upptages borgenärs konkursansö
kan, skall konkursdomaren genast 
förelägga gäldenären att inkomma 
med förklaring inom viss tid, högst 
en vecka, från det han fått del av 
ansökningshandlingarna. Om det 
behövs för att gäldenären skall fä 
skäligt rådrum, kan dock tiden ut
sträckas till högst en månad. 

Upptages borgenärs konkursansö
kan, skall konkursdomaren genast 
förelägga gäldenären att inom viss 
tid, högst en vecka, från det han fått 
del av ansökningshandlingarna in
komma med förklaringjämte kor(fat
tad redogörelse för sin ekonomi. Om 
det behövs för att gäldenären skall 
få skäligt rådrum, kan dock tiden ut
sträckas till högst en månad. 

Ansökningshandlingarna och föreläggandet skola delges gäldenären. Del
givning enligt 12 ~ delgivningslagen ( 1970:428) får ske endast om anledning 
förekommer att gäldenären avvikit eller eljest håller sig undan. Delgivning 
enligt 15 *första stycket delgivningslagen får ske även när gäldenären vistas 
på känd ort utom riket, om delgivning eljest ej kan ske här i riket och 
konkursdomaren med hänsyn till omständigheterna finner det icke skäligen 

I Senaste lydelse av 79 ~ 
1946:809, 176 ~ 1975:244, 
183 ~ 1970:848, 199 ~ 
1975:244 och 214 ~ 
1942:384. 

2 Senaste lydelse 
1975:244. 



J Paragrafen motsvarar 
14 ~ i lagberedningens 
förslag till lag om änd
ring i konkurslagen 
(1921 :225) enligt betän
kandet (SOU 1970:75) 
Utsökningsrätt X. 
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böra krävas att delgivningen verkställes utom riket. 
Om delgivning sker enligt 15 * delgivningslagen, skall konkursdomaren 

tillse, all gäldenärens egendom sättes under säker vård. Kostnaden därför 
skall betalas av borgenären. 

14 a ~ 3 

Om konkursansökan <d genast bi
falles. kan konkursdomaren eller rät
ten på begäran G\' borgenär förbjuda 
gäldenären all sälja eller skingra sin 
egendom eller viss del däral', om sär
skilda skäl.föreligga till sådant.förbud. 
Därvid skall vad som enligt 15 kap. 
rättegångsbalken gäller om skinxrings
.förbud i rällegång äga motsvarande 
tillämpning. Konkursdomaren eller 
räl/en får medgiva undantag från 
skingringfiförbudet eller överlämna åt 
lämplig person an medgiva sådant 
undantag. om det behövs. Ersänning 
till denne skall betalas av borgenären. 

Finnes lös egendom. som ställes un
der skingringfiförbud enligt .första 
stycket, hos tredje man, kan denne 
.förbjudas all Ulgiva egendomen. 

Bifalles konkursansökan ej genast 
och är det sannolikt all gäldenären un
der en konkurs kommer all undan
draga sig skyldighet eller överträda 
.förbud som .föreskrives i denna lag. 
kan konkursdomaren eller räl/en, om 
särskilda skäl.föreligga, på begäran al' 
borgenär.förbjuda gäldenären all i av
vaktan på prö1•ning av ansökningen 
begh'a sig från riket. Med rese.förbud 
kan .förenas sf..yldighet .för gäldenären 
all lämna ifrån sig sill pass till kon
kursdomaren. Finnes rese.förbud 
uppenbart otillräckligt, får gäldenären 
häktas. 

Om gäldenären är juridisk person. 
äger.första stycket tillämpning även på 
s~vre/se/edamot. verkställande direk-
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Meddelas beslut om konkurs skall 
konkursdomaren genast utsätta förs
ta borgcnärssammanträdet att hål
las inför konkursdomaren tidigast 
tre och senast fem veckor från dagen 
för konkursbeslutet. Sammanträdet 
får dock hållas senare än som har 
sagts nu, om det är nödvändigt med 
hänsyn till konkursboets omfattning 
och beskaffenhet. Konkursdomaren 
skall även bestämma den tid, minst 
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tör och likvidator som a1•gå11 eller ent
ledigats senare än el/ år .fore dagen 
då konkursansökan kom in till kon
kursdomaren. 

Beträffande re.w:förbud och häkt
ning äga bestämmelserna i 15 kap. 5 .\' 
och 6 {första stycket rällegångsbalken 
motsvarande tillämpning. Sådan åt
gärd /år dock ej hävas på grund av 
all säkerhet ställes. I fråga om häkt
ning skola dessutom 94 .1' tredje s~vcket 
och 95 .11 andra stycket 1il/ämpas. 

18 a ~ 

Meddelas beslut om konkurs skall 
konkursdomaren i samband därmed 
bestämma, om konkursen skall hand
läggas i enlighet med vad som i all
mänhet ärfiireskrivet ijfåga om kon
kurs eller om den enligt 185 .1' fiirsta 
stycket skall handläggas med tillämp
ning av de särskilda bestämmelserna 
i 185 a-185 g {11. Konkursdomaren 
skall därjämte bestämma den eller de 
orrstidningar i vilka kungörelser om 
konkursen skola in.fOras. 

Konkursbeslutet jämte vad kon
kursdomaren i samband därmed be
stämt om handläggningsformen 
kungöres i Post- och Inrikes Tidningar 
och i ortstidning som avses i .första 
stycket. 

Beslutas all konkursen skall hand
läggas i enlighet med vad som i all
mänhet är.föreskrivet i.fråga om kon
kurs, skall konkursdomaren genast 
utsätta första borgenärssammanträ
det att hållas inför konkursdomaren 
tidigast tre och senast fem veckor 
från dagen för konkursbeslutet. 
Sammanträdet t1r dock hållas senare 
än som har sagts nu, om det är nöd
vändigt med hänsyn till konkursbo-

4 Senaste lydelse 
1975:244. 



s Senaste lydelse 
1975:244. 
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fyra och högst tio veckor från dagen 
för konkursbeslutet, inom vilken be
vakning av fordran skall äga rum. 
I/an skall därjämte bestämma den el
ler de ortstidningar i vilka kungörelser 
om konkursen skola införas. 

Konkursbeslutet jämte vad kon
kursdomaren bestämt enligt första 
stycket kungöres i Post- och Inrikes 
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ets omfattning och beskaffenhet. 
Konkursdomaren skall även be
stämma den tid, minst fyra och 
högst tio veckor från dagen för kon
kursbeslutet, inom vilken bevakning 
av fordran skall äga rum. 
Vad konkursdomaren har bestämt 
enligt första stycket skall intagas i 
kungörelse som avses i 18 a .11· andra 

Tidningar och i ortstidning som avses s~vcket. 

i nämnda srycke. 
Gäldenären skall kallas till första borgenärssammanträdet och därvid erin

ras om sin skyldighet enligt 92 ~ att vid sammanträdet avlägga bouppteck
ningsed. I fråga om delgivning av kallelsen gäller vad som är föreskrivet 
om stämning i tvistemål. 

27§5 

Till konkursbo räknas, i den mån ej annat följer av 21 ~,all egendom, 
som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller ho
nom under konkursen och som är av beskaffenhet att kunna utmätas. Till 
konkursbo räknas även den egendom som kan tillföras boet genom åter
vinning. 

Avlöning eller därmed vid utmätning jämställd arbetsinkomst som in
nestår vid konkursens början och arbetsinkomst som gäldenären därefter 
förvärvar får dock behållas av honom, i den mån den ej, sedan skatteavdrag 
skett enligt vad därom är föreskrivet, uppcnban överstiger vad som åtgår 
för hans och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhålls
skyldighet som i övrigt åvilar honom. Vad som sagts om avlöning äger 
motsvarande tillämpning i fråga om periodiskt utgående vederlag för ut
nyttjande av rätt till litterän 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. 

Gäldenären är skyldig att under
rätta förvaltaren om inkomst som 
avses i andra stycket. VilJjörvaltaren 
göra anspråk på inkomsten, skall han 
därom underrätta arbetsgivare eller 
annan som skall utgiva.formånen. In
nan sådan underrättelse lämnats får 
.lörf allet belopp betalas ut till gälde
nären. 

Tvist huruvida någon del av inkoms
ten skall tillkomma konkursboet, prö-

Gäldenären är skyldig att under
rätta förvaltaren om inkomst som 
avses i andra stycket. Tillsynsmyndig
heten prövar på ansökan a1• jorvalta
ren hur mycket av sådan inkomst som 
skall tillkomma konkursboet. Myndig
heten skall därvid inhämta yttranden 
i den omfauning som anses behövlig 
.för prövningen. Myndighetens beslut 
länder till efterrättelse, även om ta
lan föres däremot. Beslutet skall 
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vas a1• rätten på ansökan av .förval
taren, borgenär. gäldenären eller un
derhållsberä11ixad. Konkursdomaren 
skall inhämta yllrande a1• räl/ens om
budsman och, om.förvaltaren ej är sö
kande, av denne samt skyndsamt 111-

sätta tid och plats.för rättens samman
träde och om della underrälla gälde
nären, .förvaltaren och rättens om
budsman samt. om borgenär eller un
derhållsberättigad är sökande, denne. 
Rä11ens beslut länder till efterrättel
se, även om talan föres däremot. Be
slutet skall på ansökan ändras, om 
senare upp(vsta oms1ändigheter eller 
ändrade jorhållanden .!Oranleder det. 
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åndras, om anledning.förekommer till 
det. Beslut som avses i detta s~vcke 
skall delgivas med arbetsgivaren eller 
annan som skall utgiva förmånen. 

Mot tillsynsmyndighetens beslut i 
ärende som avses i tredje stycket får 
den vars räl/ berörs av bes/U/et föra 
talan genom besvär. Ifråga om sådan 
besvärstalan äga bestämmelserna i ut
söknings/agen (1877:3 J s. I) om kla
gan över Il/mätning av avlöning mot
svarande tillämpning. 

Regeringen eller myndighet som re
geringen bestämmer meddelar närma
re .föreskrifter 1ill ledning .för tillsyns
myndighetens bedömning i ärende som 
avses i tredje stycket. 

40 b ~6 

Återvinning påkallas av förvalta
ren genom väckande av talan vid all
män domstol, genom anmärkning 
mot bevakning eller genom invänd
ning mot annat yrkande som fram

ställes mot konkursboet. Om förval
taren icke vill påkalla återvinning 

och ej heller ingår förlikning i saken, 
får borgenär som bevakat fordran i 
konkursen påkalla återvinning 

genom väckande av talan vid allmän 
domstol. För återgång av förmåns

rätt som vunnits genom utmätning 
är särskild åtgärd ej behövlig. 

Återvinning påkallas av förvalta
ren genom väckande av talan vid all
män domstol, genom anmärkning 
mot bevakning eller genom invänd
ning mot annat yrkande som fram

ställes mot konkursboet. Om förval
taren icke vill påkalla återvinning 
och ej heller ingår förlikning i saken, 

får borgenär påkalla återvinning ge
nom väckande av talan vid allmän 

domstol. För återgång av förmåns

rätt som vunnits genom utmätning 
är särskild åtgärd ej behövlig. 6 Senaste lydelse 

1975:244. 



7 Senaste lydelse 
1975:244. 

8 Senaste lydelse 
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Talan vid allmän domstol väckes inom ett år från fristdagen. Dock får 
talan väckas inom tre månader från det att anledning därtill blev känd 
för konkursboet. Har gäldenären avhänt sig fast egendom eller är fråga om 
återgång av bodelning, kan talan även väckas inom tre månader från den 
dag då lagfart söktes eller bodelningshandlingen ingavs till rätten. 

Borgenär som för talan svarar för rättegångskostnaden men har rätt att 
få ersättning därför av boet, i den mån kostnaden täckes av vad som kommit 
boet till godo genom rättegången. 

3 kap. 

Förvaltning av egendom som ingår 

i konkurs1 

Gäldenärs till konkurs avträdda bo 

skall omhänderhavas av en ellcrjlere 

förvaltare, som utses i den ordning ne

dan stadgas. Antalet förvaltare be
stämmes av konkursdomaren. Ej må 
mer än en förvaltare finnas, där ej 
konkursdomaren med hänsyn till 
boets omfattning och beskaffenhet 
anser fervaltningen . oundgängligen 

böra delas eller det eljest i särskilt fall 
vara oundgängligen nödvändigt, all 

mer än en .förvaltare utses. 
Då fråga är om utseende av för

valtare enligt 45 eller 48 *·må kon
kursdomaren ej fatta beslut rörande 
antalet förvaltare innan borgenärer
na erhållit tillfälle att yttra sig därom. 

44 S8 s 

Konkursdomaren skall ock så snart 

ske kan efter det beslutet om konkurs 

meddelats ferordna en ärlig och .för

ståndig man att i konkursen vara rättens 

ombudsman med den befogenhet. som i 
denna lag sägs. Vid bl'.fattningens till

sä11ande skall iakllagas, all densamma 

icke anfertros annan än den, som äger 

ej mindre erforderlig insikt i gällande lag 

.för bedömande av de frågor av rät1slig 

3 kap. 

Förvaltning och tillsyn 

Konkursboet skall stå under.förvalt

ning av en eller flera förvaltare. An
talet förvaltare bestämmes av kon
kursdomaren. Ej må mer än en för
valtare finnas, där ej konkursdoma
ren med hänsyn till boets omfattning 
och beskaffenhet anser det erforder
ligt all .förvaltningen delas eller all den 

handhas odelad av .flera .förvaltare. 

Då fråga är om utseende av för
valtare enligt 46 eller 47 *· må kon
kursdomaren ej fatta beslut rörande 
antalet förvaltare innan tillsynsmyn

digheten och borgenärerna erhållit 
tillfälle att yttra sig därom. 

Förvaltningen skall stå under tillsyn. 

Tillsynsmyndighet är kronofogdemyn

digheten i den ort, där gäldenären bör 

svara i tvistemål som angå gäld i all

mänhet. 
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innebörd. som ankomma på ombuds
mannens prövnin!!,, än ock nödig erfa
renhet och sakkunskap jorf.i·llande av 

dl' åligganden betr(i{/'ande tillsyn över 

konk.11rs11trrdningen och Gl'!!,Örande av 

./orvaltning.~/i·å!!.or. som tillhöra bE'.f'all
ningen. 

Den som är anställd vid domstol må 
ej .forordnas till rärtens ombudsman. 

Har den. som till ombudsman .för· 
ordnas. ej .förut avlagt domareed, 
gdnge sådan ed i11/or konkursdoma
ren. innan han tillträder b('.fallningen. 

På konkursdomaren ankomme att, 

när så skäliKf prövas, entlediga om

budsmannen och .förordna annan i 
hans ställe. 

Uppstår för ombudsmannen laga 
.förfall, äge konkursdomaren .förordna 

annan. all under den tid.fo1:falle1 varar 
uppehålla b('.fallningen. 

Sedan.förvaltarevaler ägt rum, sko

la borgenärerna å .försra borgenärs
sammanrräder. så.fram/ någon av dem 
görframsrällning därom, välja gransk
ningsmän all med den b('.fogenher i 
denna lag sä!!,S å borgenärernas vägnar 
övervaka .förvalrningen. Gransknings
männens anral besrämmes av kon
kursdomaren. Va/er skall ske så, all en 
varav de närvarande borgenärerna rös
rar å en wansknin!!,sman. Till !!,ransk
ningsmän anses valde, i.forsla rummer 
den. om vilken borgenärer, vilkas.ford

ringar sammanräknade urgöra srörsra 

be/oppe/, förenar si!!,. och där('./ier den 
eller de, som ('.f/er huvudraler erhållir de 

./lesra rösterna. 
För varje granskningsman äge de 

borgenärer, med vilkas rösrer han 
valts, utse en suppleant. Rösterna be
räknas vid val av suppleant .för den 
i .första rummer ursedde gransknings-

24 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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4H 

På begäran av borgenär skall kon

kursdomaren .förordna gransknings
man all med de b('./Ogenherer som sägs 
i denna la!!, övervaka .forvalrningen på 
borgenärens vägnar. Till gransknings
man skall urses den som borgenären 
.föreslår, om han är lämplig. 

Om del begärs, skall även ersällare 

.för granskningsmannen utses. 
Granskningsman skall entledi!!,as, 

om han eller borgenären görframsräll
ning därom eller han .finnes icke vara 

lämplig. 
Ersällning till granskningsman skall 

betalas av borgenären. 
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mannen efter /hrdringsbeloppen och 
vid val a1• suppleant.tör annan gransk
ningsman efter huvudta/et. 

Erhålla vid val, som i denna para
graf sägs, två eller jlere lika röstetal, 
skilje /ollen dem emellan. 

Har val av granskningsmän ej skell 
å första borgenärssammanträdet och 
utses däre.fierförvaltare jämlikt 48 el
ler 49 .11. må å det sammanträde, å 
1•i/ket .förvaltare tillsälles. val av 
granskningsmän äga rum e./ier ty ovan 
är stadgat. 

Ifråga om utseende av konkur~för
valtare gälle, all den eller de, åt vilka 
.förvaltningen an.förtros, skola äga så
dan insikt och e1:farenhet, som med 
hänsyn till boets omfallning och be
skaffenhet e1:fordras.för.förva/tningens 
behöriga handhavande. 

Konkur~förvaltare må ej den 1•ara, 
som står under.förmynderskap eller är 
i konkurstillstånd; ej den, som är .för
klarad 01•ärdig all vidare nyttjas i rikets 
tjänst eller eljest på grund av honom 
ådömd strqffpå_följd icke mq utöva all
män befallning; ej den, som genom 

9 Senaste lydelse 1970:848. utslag, vilket ännu icke vunnit laga 
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43 a § 

I näringsidkares konkurs får rege
ringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer .förordna ett allmänt om
bud med uppgffl all verka för all ar
betsmarknads- och regionalpolitiska 
intressen beaktas. 

Ombudet har samma b('./hgenheter 
som granskningsman. Betrqffande 
skyldighet.för.förvaltaren all höra om
budet .finnes bestämmelse i 51 a .11 

tredje stycket. 
Ersättning till ombudet utgår av all

männa medel enligt bestämmelser som 
regeringen meddelar. 

44 § 

Konkur~förvaltare skall ha den in
sikt och et:farenhet som uppdraget krä
ver, åtnjuta borgenärernas .förtroende 
samt även i övrigt vara lämpligför upp

draget. 

Den som är anställd vid domstol 
får ej vara .förvaltare. 
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krq/i. är diimd 1il/ strq[fpåjöljd, mrom 
sistförmä/es. eller som är undl'ffram
tiden ställdjör bro11. ~·ilket kan med
föra sådan påföljd; ej heffer den, som 
blivit dömd ovärdig al/föra annans la
/an inför rä11a. 

Den som är anställd vid domstol 
må ejfiirordnas till konkur~förva/1are. 

4H 

Då konkurs uppstått, skall 
konkursdomaren utan dröjsmål utse 
förvaltare att omhänderhava boet till 
dess vid första borgenärssammanträ
det förvaltare utsetts och, där annan 
utsetts, denne tillträtt befattningen. 

Vid första borgenärssammanträ
det välje borgenärerna förvaltare att 
i ställe1./ör den enligt 43 .\' utsedde.för
valtaren omhänderhava konkursboet. 
Har konkursdomaren efter vad i 52 ~ 
är stadgat förordnat, att konkursbo
ets förvaltning skall vara delad, skall 
förvaltare vä(jas särskilt för varje del 
av förvaltningen. Såsom borgenärer
nas bes/111 gälle den mening, varom 
bland närvarande borgenärer de .för
ena sig, vilkas .fordringar samman
räknade utgöra största beloppet, så 
framt dessa borgenärer därjämte ut
göra minst en tredjedel av de röstande. 
Kan beslut på sådant säll ej åstad
kommas. gäl/e den mening konkurs
domaren bi/räder. 

Konkursdomaren skall 1illse. alf 
icke någon, på vilken borgenärernas 
1•alfalli1. är obehörig alt i•ara .förval
/are jämlikt 42 ,1 andra eller 1redje 
s1ycket eller i saknad av sådan insikt 
och erfarenhet. som avses i 4 2 ,, .första 
s~vckel. eller e(jes/ icke lämplig all 
handhava .förvai1ningen. Där sådant 
fall .föreligger. ålixge del konkursdo
maren a11 u1se annanjön1altare i stäl-

371 

Föreslagen lydelse 

45 ~ 

Då konkurs uppstått, skall kon
kursdomaren utan dröjsmål utse för
valtare att handha fön•allningen av 
boet till dess vid första borgenärs
sammanträdet förvaltare utsetts och, 
där annan utsetts, denne tillträtt be
fattningen. 

Vid första borgenärssammanträ
det skall konkursdomaren. sedan han 
hör! tillsynsmyndigheten och närva
rande borgenärer, utse förvaltare att 
i for1sä1tningen handha .förvaltningen 
av konkursboet. Har konkursdoma
ren efter vad i 50 ~ är stadgat för
ordnat, att konkursboets förvaltning 
skall vara delad, skall förvaltare 11/ses 
särskilt för varje del av förvaltning
en. 
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Nu1·arande (rcldse 

ler .fiir den m· b01"Kenärerna 1•alde. 
Kommer icke någon borgenär 1i/l

s1iides, varde.förvallare 1i/lsa11 av kon

kursdomaren. 

4H 

Borgenär, som u1se11s 1illjörl'al1are 

eller granskningsman, må ej ulan gil
ligr skäl undandraga sig uppdrage/. 

48 ~ 

Finner konkursdomaren efter 
första borgenärssammanträdet erfor
derligt, att antalet förvaltare ökas, 
skola borgenärerna av konkursdoma
ren kallas att sammanträda inför hon
om .for all utse det antal förvaltare, 
som ytterligare erfordras; och skall 
därvid vad i 45 ~är stadgat äga mot
svarande tillämpning. 

Rä11cns ombudsman, förvaltare, 
granskningsman eller borgenär äge 
hos konkursdomaren göra framställ
ning om ökning av antalet förval
tare. 

49 ~ 

Avgår förvaltare efter första bor
genärssammanträdet eller avgår 
wanskningsman .. för l'ilken suppleanl 
ejftnnes, skall konkursdomaren kalla 
borgenärerna att sammanträda inför 
honom fiir all 111se efterträdare till 
den avgångne, och skola därvid i frå
ga om l'al av förvaltare bestämmel
serna i 45 ~ och i fråga om val ai• 
granskningsman bes1ämmelserna 
46 .11· om val av suppleanl for gransk

ningsman äga motsvarande tillämp
ning. 

Vad sålunda är stadgat gälle dock 
ej, där flere förvaltare eller gransk
ningsmän äro och någon av dem av-
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47 ~ 

Finner konkursdomaren efter 
första borgenärssammanträdet erfor
derligt, att antalet förvaltare ökas, 
skola borgenärerna av konkursdoma
ren kallas att sammanträda inför hon
om. Vid sammafl/räde1 skall konkurs
domaren utse det antal förvaltare, 
som ytterligare erfordras; och skall 
därvid vad i 46 * är stadgat äga mot
svarande tillämpning. 

Tillsynsmyndighe1en, förvaltare, 
granskningsman eller borgenär äge 
hos konkursdomaren göra framställ
ning om ökning av antalet förval
tare. 

48 ~ 

Avgår förvaltare efter första bor
genärssammanträdet, skall konkurs
domaren kalla borgenärerna att sam
manträda inför honom. Vid sam

man1räde1 skall efterträdare till den 
avgångne u1ses, och skola därvid i 
fråga om ulseende av förvaltare be
stämmelserna i 46 ~ äga motsvaran
de tillämpning. 

Vad sålunda är stadgat gälle dock 
ej, där flere förvaltare äro och någon 
av dem avgår samt konkursdomaren 



Prop. 1978/79: 105 

Nuvarande (vdelse 

går samt konkursdomaren efter rä1-

1ens ombudsmans hörande finner det 
ej vara nödigt, alt annan utses i den 
avgångnes ställe. 

50 ~ 

Har förvaltare avgått och skall 
efterträdare åt honom utses. äge 
konkursdomaren. där så erfordras. 
förordna om befattningens upprätt
hållande tills ny11 val äg/ rum. 

Har förvaltare laga förfall eller är 
han efter ly i 80 ~ 1redje stycket stad
gas försatt ur tjänstgöring, må kon
kursdomaren utse annan alt under 
tiden fullgöra hans åligganden. 

Där konkursdomaren finner del
ning av konkursboets förvaltning 
emellan nere förvaltare böra äga 
rum, ankomme på honom all därom 
förordna; och bestämme konkursdo
maren därvid tillika. efter vilka 
grunder delningen skall ske. Rä11ens 
ombudsman. förvaltare, gransk
ningsman eller borgenär äge hos 
konkursdomaren göra framställning 
om delning av förvaltningen. 

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

Äro förvaltarne två och kunna de 
ej enas beträffande åtgärd eller be
slut, som enligt denna lag på dem 
ankommer. eller äro förvaltarne nere 
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Föreslagen (\'de/se 

efter 1ill~ynsmyndiy,he1ens hörande 
finner det ej vara nödigt. all annan 
utses i den avgångnes ställe. 

A i•går .förva/larr sedan fråga upp

kommit om al'skrii'nin}!. av konkursen 

rnligl 186 .1'. skall bmxenärssamman

träde som avses i.första stycket ej ut

sällas, så länge frågan är 1111dN pröv

ning. 

49 ~ 

Har förvaltare avgått efter .försla 

borgenärssammanträdet och skall 
efterträdare åt honom utses, äge 
konkursdomaren, där så erfordras, 
förordna om befattningens upprätt
hållande tills ny./brl'a/tare utse11s i /(j. 

reskriwn ordning. 

Har förvaltare laga förfall eller är 
han efter ty i 80 *andra stycket stad
gas försatt ur tjänstgöring, må kon
kursdomaren utse annan att under 
tiden fullgöra hans åligganden. 

50 ~ 

Där konkursdomaren finner del
ning av konkursboets förvaltning 
emellan nere förvaltare böra äga 
rum, ankomme på honom att därom 
förordna; och bestämme konkursdo
maren därvid tillika, efter vilka 
grunder delningen skall ske. Tillsyns
myndigheten. förvaltare, gransk
ningsman eller borgenär äge hos 
konkursdomaren göra framställning 
om delning av förvaltningen. 

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

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

Då flere förvaltare utsetts, skola 
de bland sig välja en att i fall, som 
<ivses i denna lag, mottaga medde
landen eller handlingar, som skola 
tillställas förvaltaren, ävensom för
vara handlingar, som böra hållas till
gängliga. Om val, som nu sagts, sko
la konkursdomaren och ombuds
mannen underrättas. 

51 ~ 

För.förvaltare skal/förordnande ut

färdas av konkursdomaren. 

,?H 

Förvaltaren åligge all med iaktta
gande av de i denna lag meddelade 
bestämmelser besörja de ärenden, 
som röra borgenärernas gemensam
ma rätt och bästa, samt vidtaga alla 
åtgärder, som främja en förmånlig 
och snabb utredning av boet. 
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än två och föreligger ej flertal för viss 
mening, skall saken hänskjutas till 
tillsynsmyndigheren, och gälle den 
mening denna biträder. 

Då flere förvaltare utsetts, skola 
de bland sig välja 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 till
gängliga. Om val, som nu sagts, sko
la konkursdomaren och tillsynsmyn
digheren underrättas. 

51§ 

Förvaltaren åligge all med iaktta
gande av de i denna lag meddelade 
bestämmelser besörja de ärenden. 
som röra borgenärernas gemensam
ma rätt och bästa, samt vidtaga alla 
åtgärder, som främja en förmånlig 
och snabb utredning av boet. 

51 a ~ 

I viktigare frågor skall ./Orva/taren 
höra tillsynsmyndigheten och särskilt 
berörda borgenärer. 

Förvaltaren bör i viktigare frågor 
även inhämta gäldenärens mening, 
när det lämpligen kan ske. 

Har allmänt ombud./Orordnats en
ligt 43 a .\'. skal/förvaltaren höra ho
nom i frågor som beröra arbetsmark
nads- eller regionalpolitiska intressen. 

51 b ~ 

Om i gäldenärens rörelse anställd 
arbetstagare tillhör arbetstagarorgani
sation, skall .forvaltaren höra organi-
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54 *'° 
Den enligt 43 * utsedde förvalta

ren skall så snart ske kan ej mindre 
omhändertaga gäldenärens bo med 
de böcker och andra handlingar, som 
röra boet, samt, där gäldenären är el
ler under det senaste året före kon
kursansökningen varit bokförings
skyldig, i hans handelsböcker å lämp
ligt ställe göra anteckning om dagen 
för omhändertagandet än även för
rätta uppteckning av tillgångar och 
skulder i boet med uppgift å varje 
borgenärs namn, boningsort och 
postadress så ock å nämnda böcker 
och handlingar. Där så bf'.finnes nö
digt, må förvaltaren för bouppteck
ning~förrä11ningen anlita sakkunnigt 
biträde. I bouppteckningen skola till
gångarna upptagas till de värden, 
som de efter noggrann uppskattning 
prövas äga. Vid bouppteckningsför
rättningen skall gäldenären vara till
städes och under edsförpliktelse red
ligen uppgiva boet. Har av gäldenä
ren under edsförpliktelse underskri
ven bouppteckning förut ingivits till 
konkursdomaren och finner förval
taren densamma tillförlitlig, vare 

375 

Föreslagen (vdelse 

sationen innan han vidtagff åtgärd 

som väsentligt inverkar på arbetstaga

rens anställning. Finnes lokal arhetsta

garorganisation. skallskyldir.hetenfi1/l

/!.Öras mot denna. 

Innan .förvaltaren vidtagrr åtr.ärd 
som väsentligt im•erkar på arbetstar.a
res anställning skall han underrälla ar
betstagaren. 

SH 

Om .förvaltaren .finner det nöd1•än
digt, får han anli10 sakkunnigt biträde 
.för viss fön•altningsåtgärd. 

SH 

Den enligt 45 ~ utsedde förvalta
ren skall så snart ske kan omhän
dertaga gäldenärens bo med de 
böckeroch andra handlingar, som rö
ra boet, samt. där gäldenären är eller 
under det senaste året före konkurs
ansökningen varit bokföringsskyl
dig, i omhändertaget räkenskaps

materia/ å lämpligt ställe göra an
teckning om dagen för omhänder
tagandet. Förvaltaren skall även för
rätta uppteckning av tillgångar och 
skulder i boet med uppgift å varje 
borgenärs namn, boningsort och 
postadress, samt å nämnda böcker 
och handlingar. I bouppteckningen 
skola tillgångarna upptagas till de 
värden, som de efter noggrann upp
skattning prövas äga. och beträJfande 
skulderna angivas, i vad mån de a1>.~e 

lön eller pension. Vid bouppteck
ningsförrättningen skall gäldenären 
vara tillstädes och under edsförplik
telse redligen uppgiva boet. 1fr gäl
denären juridisk person, gäller denna 
skyldighet dock icke .för sådan ställ
.företrädare vars uppgifter .fiin•altaren 
anser sakna betydelse.för boutredning- JO Senaste lydelse 1975:144 
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Nuvarande ~rdelse 

upprättande av ny bouppteckning ej 

av nöden. 

Då bouppteckning upprältas av 

förvaltaren, skall elt exemplar därav 
tillställas konkursdomaren inom en 

vecka från del beslutet om konkurs 

meddelades. Möter i något fall hin
der härför, åligge förvaltaren att 

inom nämnda tid tillställa konkurs
domaren förteckning å borgenärer
na, upptagande varje borgenärs 

namn, boningsort och postadress 

samt att därefter så snart ske kan 
inkomma med bouppteckningen. 
Godkänner förvaltaren till konkurs
domaren förut ingiven bouppteck

ning, göre anmälan därom inom tid, 
som nyss sagts. 

376 

en. Har av gäldenären under edsför
pliktelse underskriven bouppteck
ning förut ingivits till konkursdoma

ren och finner förvaltaren densam
ma tillförlitlig, vare upprättande av 
ny bouppteckning ej av nöden. 

Då bouppteckning upprällas av 
förvaltaren skall ett exemplar därav 

tillställas konkursdomaren och Till
synsmyndir,lw1en inom en vecka från 

del beslutet om konkurs medde

lades. Möter i något fall hinder här
för, åligge förvaltaren all inom 

nämnda tid tillställa konkursdoma
ren och 1illsynsmyndigheten förteck

ning å borgenärerna, upptagande 

varje borgenärs namn, boningsort 

och postadress samt all därefter så 
snart ske kan inkomma med boupp
teckningen. Godkänner förvaltaren 
till konkursdomaren förut ingiven 

bouppteckning, göre anmälan därom 
inom tid, som nyss sagts. 

54 ~ 

Förvaltaren .för använda rvånr, .för 
att omhänder/aga eller e(jes/ taga be
fallning med gäldenärens bo med de 
böcker och andra handlingar som röra 
boet. i den mån det med hänsyn till 
oms1ändighe1erna frams1år som be.fo
ga/. 

Förval/aren får dock ej bereda sig 
till!räde till bos1ad i innehavarens.från
varo annat än om denne underränats 
om liden för åtgärden och håller sig 
undan eller om e(jesl särskilda skäl.fö
religga. 

55 ~Il 

Förvaltaren skall under rättens 
ombudsmans inseende så snart ske 
kan upprätta skriftlig berättelse om 
boets tillstånd, så ock om orsakerna 
till gäldenärens obestånd, så vill de 

Förvaltaren skall så snart ske kan 
upprätta skriftlig berättelse om boets 
tillstånd, så ock om orsakerna till gäl

denärens obestånd, så vitt de kunnat 
utrönas. I berättelsen skall upptagas 
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kunnat utrönas. I berättelsen skall 
upplagas en översikt över tillgångar 
och gäld av olika slag ävensom sär
skilt anmärkas, huruvida skälig an
ledning förelinnes till antagande, att 
gäldenären gjort sig skyldig till 
brottsligt förhållande mot sina bor
genärer. Förelinnes anledning till 
antagande, som nyss sagts, skall 
grunden därför angivas. Om gälde
nären är eller under det senaste året 
före konkursansökningen varit bok
föringsskyldig, varde i berättelsen 
tillika anmärkt, vilka handelshöcker 

han hållit och huru de hlil>itfiirda: och 
skall i sådant fall vid berättelsen fo- · 
gas den av gäldenären senast upp
gjorda balansräkningen. Berättelsen 

skall underskrivas a1• .förvaltaren. 

Avskrift av berättelsen med den 
balansräkning, som må vara därvid 
fogad, skall av förvaltaren utan dröjs
mål tillställas konkursdomaren 
ävensom hållas tillgänglig för borge
närer. som vi(ia taga del av densam
ma: och äge varje borgenär, som det 
begär, all mot ersällningför kostnaden 
få avskrift a1• berä11elsen sig tillsänd. 

377 

en översikt över tillgångar och gäld 
av olika slag ävensom särskilt an
märkas, huruvida egendom frångå/I 
gäldenären under sådana .förhållan

den all återvinning till konkursboet 

kan ske och huruvida skälig anled
ning förelinnes till antagande att gäl
denären gjort sig skyldig till brotts
ligt förhållande mot sina borgenärer. 
Förelinnes anledning till antagande, 
som nyss sagts, skall grunden därför 
angivas. Om gäldenären är eller un
der det senaste året före konkursan
sökningen varit bokföringsskyldig, 
varde i berättelsen tillika anmärkt, 
vilket bok/öringssystem han har tilläm

pat och hur bok,föringss/...yldigheten har 

./illlgjorts: och skall i sådant fall vid 
berättelsen fogas den av gäldenären 
senast uppgjorda balansräkningen. 

Avskrift av berättelsen med den 
balansräkning, som må vara därvid 
fogad, skall av förvaltaren utan dröjs
mål tillställas konkursdomaren och 
tillsynsmyndigheten samt varje borge
när, som det begär. 

56 ~12 

Är konkursen icke avslutad vid 
utgången av näst efter första borge
närssammanträdet infallande juni 
eller december månad, skall förval
taren inom _fjorton dagar därefter till 
räl/ens ombudsman avlämna berät
telse, vari alla de åtgärder noggrant 
angivas, som vidtagits för förvalt
ningens bringande till slut; åliggande 
det förvaltaren att sedermera un
der konkursens fortgång för varje 
halvår inom fjorton dagar från ut
gången därav avgiva sådan berättel
se. Har, då berättelse avgives, mer 
än ett år förflutit från det beslutet 

Är konkursen icke avslutad vid 
utgången av näst efter första borge
närssammanträdet infallande juni 
eller december månad, skall förval
taren inom två veckor därefter till till
synsmyndigheten avlämna berättelse, 
vari alla de åtgärder noggrant angi
vas, som vidtagits för förvaltningens 
bringande till slut; åliggande det för
valtaren att sedermera under kon
kursens fortgång för varje halvår 
inom två veckor från utgången därav 
avgiva sådan berättelse. Har, då be
rättelse avgives, mer än ett år för
flutit från det beslutet om konkurs 

12 Senaste lydelse 
1975:244. 
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om konkurs meddelades, skall be
rättelsen tillika innehålla fullständig 
upplysning om orsakerna till att kon
kursen icke avslutats. 

Berättelsen skall av ombudsmannen 
granskas och inom h'å veckor från 
mottagandet ingh•as till konkursdoma
ren Jämte de anmärkningar, till vilka 
ombudsmannen må hava funnit fog. 

378 
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meddelades, skall berättelsen tillika 
innehålla fullständig upplysning om 
orsakerna till att konkursen icke av
slutats. 

57* 

Förvaltaren skall.föra bok, vari bo
ets inkomster och utgifter i penningar 
dag e.fler dag antecknas. 

Vad sålunda är stadgat mq ej lända 
till inskränkning i den bok,föringss/..yl
diKhet, som särskilt kan vara.föreskri
ven. 

Förvaltaren skall på sätt som över

ensstämmer med god redovisningssed 
löpande bo/.;föra boets inkomster och 
utgifter så, all erforderlig kontroll över 
.förvaltningen möjligKöres. Han skall 
bevara räkenskapsmaterialet under 
minst tio år från utgången av det ka
lenderår då konkursen a1•slutades. 

Bestämmelserna i första stycket 
med.föra ej inskränkning i den bok/ö
ringsskyldighet som kan vara särskilt 
.föreskriven för viss verksamhet. 

BeträJJande skyldighet att söt:ia .för 
underlag för deklarations- och upp
giflss/..yldighet och .för kontroll därav 
finnas särskilda bestämmelser. 

58 §13 

Penningar, som inflyta under för
valtningen av konkursbo, skola, i 
den mån de icke äro erforderliga till 
bestridande av löpande utgifter, av 
förvaltaren inom en vecka från det 
de influtit å konkursboets räkning 
mot ränta insättas i bank, som av rät
tens ombudsman godkännes. Till be-
stridande av löpande utgifter må ej 
mer innehållas än av ombudsmannen 
medgives. 

Penningar, som inflyta under för
valtningen av konkursbo, skola, i 
den mån de icke äro erforderliga till 
bestridande av löpande utgifter, av 
förvaltaren inom en vecka från det 
de influtit å konkursboets räkning 
mot ränta insättas i bank. 

Försummar förvaltaren all inom ovan föreskrivna tid insätta influtna me
del, vare han skyldig att å belopp, som obehörigen innehållits, erlägga ränta 
enligt 6 § räntelagen ( 1975:635) från den dag insättning bort ske. 

Så länge konkursen pågår, avläm- Så länge konkursen pågår, avläm-
ne förvaltaren inom en vecka från ut- ne förvaltaren inom två veckor från 
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gången av mars, juni, september och 
december månader varje ~r till om
budsmannen räkning över boets in
komster och utgifter i penningar un
der det gångna kvartalet. Har under 
någon del av kvartalet penningar in
nestått i bank, skall vid räkningen 
fogas av hanken till riktigheten be
styrkt uppgift å de insättningar och 
uttagningar, som må hava under 
kvartalet förekommit. Räkningarna 

skola av ombudsmannen granskas 
ävensom hållas tillgängliga /Or borge

närerna och gäldenären. 

Även efter konkursens avslutande 
skall förvaltaren hava boets medel 
insatta i bank, till dess lyftning på
kallas av därtill berättigad borgenär. 
Förvaltaren skall underrätta kon
kursdomaren. i vilken bank medlen 
innestå, och inom en vecka från ut
gången av varje kalenderår till rät
tens ombudsman för granskning av
giva redovisning som i tredje stycket 
sägs. När medel ej vidare finnas att 
lyfta, skall ombudsmannen göra an
mälan därom hos konkursdomaren. 

59 § 

Rärtens ombudsman skall göra sig 
noga underrättad om boets tillstånd 
samt under konkursen hålla noggrann 
uppsikl över .förvaltningen. När helst 
han finner det lämpligt, äge han verk
ställa inventering av boets kassa och 
övriga tillgångar ävensom fordra re
dovisning av förvaltaren. 

379 
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utgången av mars, juni, september 
och december månader varje år till 
tillsynsmyndigheten räkning över bo
ets inkomster och utgifter i penning
ar under det gångna kvartalet. Har 
under någon del av kvartalet pen
ningar innestått i bank, skall vid räk
ningen fogas av banken till riktig. 
heten bestyrkt uppgift å de insätt
ningar och uttagningar, som må 
hava under kvartalet förekommit. 

Även efter konkursens avslutande 
skall förvaltaren hava boets medel 
insatta i bank, till dess lyftning på
kallas av därtill berättigad borgenär. 
Förvaltaren skall underrätta tillsyns
myndigheten, i vilken bank medlen 
innestå, och inom två 1•eckor från ut
gången av varje kalenderår till myn
digheten för granskning avgiva redo
visning som i tredje stycket sägs. När 
medel ej vidare finnas att lyfta, skall 

.förvaltaren göra anmälan därom hos 
tillsynsmyndigheten. 

59 § 

Tillsynsmyndigheten skall övervaka 
att .fön•altningen bedrives på ett än
damålsenligt sätt i överensstämmelse 
med denna lag och andra .författning
ar. Därvid skall särskilt tillses att av

vecklingen av konkursen icke.fördröjes 
i onödan. När myndigheten finner det 
lämpligt, äger den inventera konkurs
boets kassa och övriga tillgångar samt 
fordra redovisning av förvaltaren. 
Om särskilda omständigheter föranle
da det, äger myndigheten utse en eller 
flera revisorer.för granskning av boets 
räkenskaper ochfön•altningen i övrigt. 

Tillsynsmyndigheten skall genom 

råd och upp(vsningar främja en riktig 
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Nuvarande (vdelse 

Rä11ens ombudsman ävensom 
granskningsman skall hava tillgång 
till böcker och andra handlingar, 
som röra boet; äge ock av förvaltaren 
på begäran erhålla upplysningar om 
boet och dess förvaltning. 

A1• redovisningshandlingar, som.för
valtaren ingivit till rättens ombuds
man. äge borgenär, så ock gäldenären 
taf.{a del. 

Rättens ombudsman och förvaltare 
vare skyldiga att meddela upplys
ningar om boet och dess förvaltning 
ej mindre då konkursdomaren det 
begär än även på begäran av borgenär 
eller gäldenären. 

60 ~ 

Har gäldenär idkat rörelse, äge för
valtaren efter gäldenärens hörande 
låta den rörelse, där sådant enligt lag 
kan ske, fortsättas för konkursboets 
räkning i den mån det är nödvändigt 
.för en ändamålsenlig utredning av 
boet; in/Jämte dock räflens ombuds
mans sa1wvcke till rörelsens fortsät
tande. Samma lag vare, där förval
taren sedan rörelsen nedlagts vill 
ånyo öppna densamma. Väf.{1-ar om

budsmannen sill sam~vcke eller yrkar 
nåf.{on borgenär eller gäldenären, all 
rörelse, som med ombudsmannens 
samtycke fortgår. skall nedläggas, 
skola borgenärerna kallas till sam
manträde för all besluta i ärendet. Ej 
må rörelsen fortsättas längre tid än 
ett år från första borgenärssamman
trädet, där ej borgenärer, vilkasford-

380 

Föreslagen (vdelse 

och enhetlig tillämpning av gällande 
.föreskri/ier som röra konkur!ij/ön•alt
ning. 

60 ~ 

Tillsynsmyndigheten ävensom 
granskningsman skall hava tillgång 
till böcker och andra handlingar, 
som röra boet; äge ock av förvaltaren 
på begäran erhålla upplysningar om 
boet och dess förvaltning. 

Tillsynsmyndigheten och förvaltare 
vare skyldiga att meddela upplys
ningar om boet och dess förvaltning 
ej mindre då konkursdomaren det 
begär än även på begäran av borgenär 
eller gäldenären. Granskningsman 
äger också på begäran erhålla sådana 
upp~vsningar av tillsynsmyndigheten. 

61 ~ 

Har gäldenär idkat rörelse, äge för
valtaren låta den rörelse, där sådant 
enligt lag kan ske, fortsättas för kon
kursboets räkning i den mån det be

.finnes ändamålsenligt. Samma lag 
vare, där förvaltaren sedan rörelsen 
nedlagts vill ånyo öppna densamma. 
Ej må rörelsen fortsättas längre tid 
än ett år från första borgenärssam
manträdet, där ej särskilda skäl .fö
religga. 
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ringar uppgå till minst fyra femtedelar 
ai• de i ärendets prövning deltagande 
hm:l{enäremas fordringar, därom ära 
ense samt dessa borgenärer därjämte 

Il/göra minst en .fjärdedel av de rös
tande. 

381 

62 *'4 

E.fier .första borgenärssammanträ
det skall boets egendum säljas så snart 
ske kan, där ej annat föranledes av 
bestämmelserna i 60, 63, 64 och 66 
**· 70 * andra stycket, 71 * femte 
stycket samt 149 * andra stycket. 

Boets egendom skall säljas så snart 
det lämpligen kan ske. där ej annat 
föranledes av bestämmelserna i 61, 
63 och 66 **· 70 *andra stycket, 71 * 
femte stycket samt 149 * andra 
stycket. 

66 *' 5 

Inkommer gäldenären med ac
kordsförslag, må egendomen i boet 
ej säljas utan rättens ombudsmans 

samtycke, innan ackordsfrågan blivit 
avgjord. Vad som sagts nu utgör ej 
hinder mot försäljning, om sådan är 
förenlig med ackordsförslaget eller 
behövs för ändamål som angives i 

171 *· 
61 * 

Före.första borgenärssammanträdet 
må ej försäljning av egendom i boet 
äga rum utöver vad av bestämmel
serna i 23, 24, 60 och 73 ** kan ./Or
anledas. 

Vad sålunda stadgats äge dock ej 
tillämpning beträffande lös egendom, 
som är utsatt för förskämning eller 
snar förstörelse eller hastigt.fallande 
i värde eller erfordrar allt./Or kostsam 
vård. Saknas medel ull bes/ridande av 
utgifter för boet, må ock under tid, 
som avses i ./Orsta stycket, försäljning 
av annan lös egendom äga rum, dock 
ej utöver vad.för ändamålet prövas nö
digt; och bör, om gäldenären därtill 
anvisar viss egendom, den egendom i 
främsta rummet u11agas, så vill det 
lämpligen kan ske. 

Inkommer gäldenären med ac
kordsförslag, må egendomen i boet 
ej säljas, innan ackordsfrågan blivit 
avgjord. Vad som sagts nu utgör ej 
hinder mot försäljning, om sådan är 
förenlig med ackordsförslaget eller 
behövs för ändamål som angives i 
171 * eller särskilda skäl eljest ./Ore
ligxa. 

Utan hinder av vad som .föreskrives 
63 och 66 .1'\' får försäljning av 

egendom i boet äga rum, om det.för
anledes av bestämmelserna i 23, 24, 
61 och 73 g. Vidare.får lös egendom 
säljas, om den är utsatt för förskäm
ning eller snar förstörelse eller has
tigt faller i värde eller krä~·er all(/Or 
kostsam vård. I den mån medel sak
nas till betalning av utgifter för boet, 
får även annan lös egendom säljas. 

14 Senaste lydelse 
1955:236. 

15 Senaste lydelse 
1970:848. 



16 Senaste lydelse 
1970:848. 

17 Senaste lydelse 
1971:1045. 
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Till .försä{ining, varom i andra 
stycket förmäles, inhämte förvaltaren 
samtycke a1• rättens ombudsman, som 
ock äge bestämma, om .försä{iningen 
skall ske å auktion eller under hand. 
Innan ombudsmannen meddelar sitt 
beslut, skall han höra gäldenären, där 
det lämpligen kan ske. 

67 *16 

Vad i 63, 64 och 66 _,1_,1 är stadgat 

om uppskov med jörsä{ining av egen
dom i boet utgöre ej hinder.för sådan 
./örsä{ining, som enligt 61 -~ må äga 
rum jämväl.före.första borgenärssam
manträdec. 

Påyrkar inteckningshavare eller 
annan borgenär, som för sin fordran 
har förmånsrätt i viss egendom, att 
den egendom, vari förmånsrätten 
gäller, skall säljas genom förvalta
rens försorg, och har hans rätt till 
betalning ur egendomen efter bevak
ning i konkursen lämnats obestridd 
eller fastställts genom dom, som 
äger laga kraft, må anstånd med för
säljning äga rum endast om rättens 
ombudsman och förvaltaren anse det
ta nödvändigt för att förhindra att 
avsevärd förlust vållas konkursboet 
eller genomförandet av ackord vä
sentligt försvåras samt anstånd ej är 
obilligt mot borgenären. 

Finnes i boet fast egendom, äge 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet begära försäljning därav i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom. Egendomen må jämväl 
säljas i annan ordning, så framt för
valtaren finner det för boet fördel
aktigare och rättens ombudsman till 
.försä{iningen lämnar bifall; vägrar han 
bifall, begäre .förvaltaren borgenä-

382 

Föreslagen (vdelse 

Påyrkar inteckningshavare eller 
annan borgenär, som för sin fordran 
har förmånsrätt i viss egendom, att 
den egendom, vari förmånsrätten 
gäller, skall säljas genom förvalta
rens försorg, och har hans rätt till 
betalning ur egendomen efter bevak
ning i konkursen lämnats obestridd 
eller fastställts genom dom, som 
äger laga kraft, må anstånd med för
säljning äga rum endast om förval
taren anser detta nödvändigt för att 
förhindra att avsevärd förlust vållas 
konkursboet eller genomförandet av 
ackord väsentligt försvåras samt an
stånd ej är obilligt mot borgenären. 

Finnes i boet fast egendom, äge 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet begära försäljning därav i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom. Egendomen må jämväl 
säljas i annan ordning, så framt för
valtaren finner det för boet fördel
aktigare. 
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rernas samtycke. När det lämpligen 
kan ske. skall .förvaltaren inhämta 
gäldenärens mening beträjf'ande .för-
sä/iningen. 

Har auktion å fast egendom, som 
hör till boet, hållits i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egen
dom utan att försäljning kommit till 
stånd, må förvaltaren underlåta att 
vidtaga ytterligare åtgärder för 
egendomens försäljning. Har auk
tion i nyssnämnda ordning ej ägt 
rum, men föreligger anledning till 
antagande, att sådan auktion ej kom
mer att leda till försäljning, äge för
valtaren med samtycke av ombuds
mannen underlåta att föranstalta om 
egendomens avyttrande, där de bor
genärer som i konkursen bevakat 
fordringar, vilka skola utgå med sär-

383 

Föreslagen lydelse 

Har auktion å fast egendom, som 
hör till boet, hållits i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egen
dom utan att försäljning komrnit till 
stånd, må förvaltaren underlåta au 
vidtaga ytterligare åtgärder för 
egendomens försäljning. Har auk
tion i nyssnämnda ordning ej ägt 
rum, men föreligger anledning till 
antagande, att sådan auktion ej kom
mer att leda till försäljning, äge för
valtaren underlåta att föranstalta om 
egendomens avyttrande, där de bor
genärer som i konkursen bevakat 
fordringar, vilka skola utgå med sär
skild förmånsrätt ur egendomen, 

skild förmånsrätt ur egendomen, samtycka därtill. 
samtycka därtill. 

Varder auktion å boets fasta egendom utsatt att hållas i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egendom, åligge det förvaltaren att före be
vakningssammanträdet avlämna behållning, som under konkursen av 
egendomen uppkommit. Behållning som ej avlämnas före bevakningssam
manträdet skall, om egendomen säljes, avlämnas före tillträdesdagen och 
i annat fall innan slututdelning i konkursen sker. 

Förvaltaren skall även senast vid bevakningssammanträde för auktion 
på fast egendom anmäla arvode, annan kostnad och i konkursen bevakade 
fordringar som böra beaktas vid egendomens försäljning. Förvaltaren skall 
genom brev underrätta borgenär om anmälan som han gör på dennes vägnar. 

71 ~18 

Vill .fbrvaltaren e:/;er .första borge
närssammanträdet låta försäljning av 
lös egendom, som icke sker genom 
fortsättande av gäldenärens rörelse, 
äga rum annorledes än å auktion, be
gäre samtvcke därtill av ränens om
budsman eller. om han vägrar, av bor
genärerna. Innan ombudsmannen 
meddelar sitt beslut. skall han höra 
gäldenären, där det lämpligen kan 
ske. 

Försäljning av lös egendom, som 
icke sker genom fortsättande av gäl
denärens rörelse, skall aga rum på 
auktion eller i annan ordning efter vad 
.förvaltaren .finner vara mest .fördelak
tigt .för boet. 

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmånsrätt, IBSenaste lydelse 1975:1251 



19 Senaste lydelse 
1973:1132 (jfr 1975:918). 
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må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än å auktion, så 
framt hans rätt är av försäljningen beroende. 

Samtycke som avses i .första och Samtycke som avses i andra 
andra s~vckena fordras icke, när för- stycket fordras icke, när förvaltaren 
valtaren vill genom fondkommissio- vill genom fondkommissionär sälja 
när sälja på fondbörs noterat värde- på fondbörs noterat värdepapper till 
papper till gällande börspris. Sam- gällande börspris eller när .f'åga är 
tycke enligt andra stycket .fordras ej om försäljning av lös egendom 
heller.för försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens 
genom fortsättande av gäldenärens rörelse. 
rörelse. 

Skall fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande utländska 
register, gods i fartyg eller gods i luftfartyg säljas, äge förvaltaren, där egen
domen linnes inom riket, begära försäljning i den ordning som gäller för 
utmätt sådan egendqm. 

Är fråga om försäljning av registrerat skepp, av luftfartyg eller av in
tecknade reservdelar till luftfartyg och linnes egendomen inom riket, skall 
vad i 70 § första och andra styckena sägs äga motsvarande tillämpning. 

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belastar 
hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas, läte för
valtaren innan försäljning sker anskaffa särskild inteckningshandling å det 
gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder däremot icke möter. 
Skall försäljning ske av inteckningshandling, som innehaves av gäldenären 
och för vilken han är personligen ansvarig, vare förvaltaren pliktig att, där 
ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäljas med bibehållande av 
hans ansvarighet, förse handlingen med påskrift, varigenom gäldenären fri
kallas från ansvarighet. 

Bestämmelserna i 70 § sista stycket äga motsvarande tillämpning, när 
gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egendom. I sådant fall skall förvaltaren dess
utom, i den mån det är påkallat, i ärendet föra talan för borgenärer som 
ha förmånsrätt enligt JO§ förmånsrättslagen (1970:979) samt genom brev 
underrätta borgenär om yrkande som han framställer på dennes vägnar. 

76 §19 

Finner förvaltaren det i 74 § fö
reskrivna kungörelsesätt icke vara 
ägnat att bereda kungörelsen nödig 
offentlighet, ankomme på honom att 
vidtaga de ytterligare åtgärder, som 
må anses erforderliga. Skulle han i 
något.fall anse tillfyllest, att auktionen 
kungöres i mindre utsträckning än i 
nämnda paragraf stadgas, begäre 
samtycke därtill av rättens ombuds
man. Inskränkning i fråga om 

Finner förvaltaren det i 74 § fö
reskrivna kungörelsesätt icke vara 
ägnat att bereda kungörelsen nödig 
offentlighet, ankomme på honom att 
vidtaga de ytterligare åtgärder, som 
må anses erforderliga. Auktionen kan 
i särskilt fall kungöras i mindre ut
sträckning än i nämnda paragraf 
stadgas, om .förvaltaren anser det till
.fYllest. Inskränkning i fråga om 
kungörande av auktion å fast egen-
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kungörande av auktion å fast egen
dom, registrerat skepp, luftfartygeller 
intecknade reservdelar till luftfartyg 
må dock icke äga rum utan gälde
nän:::ns samtycke; ej heller må sådan 
inskränkning ske beträffande 
kungörande av auktion å annan lös 
egendom, vari borgenär har panträtt 
eller annan särskild förmånsrätt, 
som avses förmånsrättslagen 
( 1970:979), med mindre den borge
när samtycker därtill. 

Förvaltaren ~·are pliktig all så snart 
ske kan vidtaga nödiga åtgärder för 
indrivning av utestående fordringar; 
dock må i den ordning, som i 64 .1' är 
stac~'{ad betröffånde uppskov medfiir
sälining m• boets egendom, beslutas 
uppskol' med indril'ning av boets.ford
ringar. och skall, om sådant uppskm• 

beslutits, md i 65 1' .för där al'sel/ fall 
.föreskrives äga motsvarande tillämp
nin!{. Kan ./ilrdran ej indrivas 111an all 
rällegång eller lagsökning eller mål om 

betalning!j/öreläggande anhängiggöres 
eller skiljedom påkallas, gälle vad i 

19 .{finnes stadgat. Anhängiggöres ej 
rättegång eller lagsökning eller mål 
om betalningsföreläggande eller på
kallas ej skiljedom och kommer ej 
heller förlikning till stånd på sätt ne
dan sägs, må fordringen föryttras 
såsom annan lös egendom. 

385 

Föreslagen ~rdelse 

dom, registrerat skepp, I uftfartyg eller 
intecknade reservdelar till luftfartyg 
må dock icke äga rum utan gälde
närens samtycke; ej heller må sådan 
inskränkning ske beträffande 
kungörande av auktion å annan 
lös egendom, vari borgenär har pant
rätt eller annan särskild förmåns
rätt, som avses i förmånsrättslagen 
< 1970:979), med mindre den borge
när samtycker därtill. 

Förvaltaren skall så snart det lämp
ligen kan ske vidtaga nödiga åtgärder 
för indrivning av utestående ford
ringar. Anhängiggöres ej rättegång 
eller lagsökning eller mål om betal
ningsföreläggande eller påkallas ej 
skiljedom och kommer ej heller för
likning till stånd på sätt nedan sägs, 
må fordringen föryttras såsom annan 
lös egendom. 

78 ~21 

Har fårlikningsanbud gjorts angå
ende osäker eller tvistig tillgång och 
finner jörvalraren fördelaktigt för 
konkursboet all anbuder antages. 

skall han inhämra sam(vcke därtill av 
borgenärerna, när tillgången utgöres 

av.fast egendom, och e(jest a1• räl/ens 

ombudsman. Godkänner denne l'.i an-
25 Riksda11en 1978179. I sam/. Nr /05 

Har förlikningsanbud gjorts angå
ende osäker eller tvistig tillgång,/är 
.fiirvaltaren antaga anbudet, om han 

finner der fördelaktigt får konkurs
boet. Motsätter sig gäldenären för
likningen och ställer han säkerhet för 
vad som bjudes genom den, har han 
rätt att själv utföra tvisten. 

20 Sena~te lydelse 
1946:809. 

21 Senaste lydelse 
1971 :498. 
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buder, ägerjhrvalraren hänskjllla frå
gan rill borgenärerna. När del lämp
ligen kan ske, skal/förvalraren inhäm
la gäldenärens mening innan .förlik
ning ingås. Motsätter sig gäldenären 
förlikningen och ställer han säkerhet 
för vad som bjudes genom den, har 
han rätt att själv utföra tvisten. 

Visar jörvalrare morvilja. oskicklig
her el/er.fiirsummelse vid.fi1/lf.:örande1 
ai• sill uppdrag, må räl/ens ombuds
man. granskningsman, borgenär eller 
gäldenären hos konkursdomaren göra 
anmälan om jiirhål/ander. 

Göres sådan anmälan eller .finner 
konkursdomaren eljes! anledning fil/ 
anmärkning mor .förvalrare. äge kon
kursdomaren efrer omsrändighererna 
fil/hålla honom all .fullgöra sina ålig
~anden eller skilja honom.från befall
ningen. 

lnnan.förvalrare må skiljas.från be
fallningen. inhämre konkursdomaren. 
där ej anmälan. som ovan sägs. gjorrs 
av ombudsmannen. y11randefrån den
ne. Efter första borgenärssamman
trädet må förvaltare ej entledigas förr
än borgenärerna vid sammanträde, 
som av konkursdomaren utlysts, er
hållit tillfälle au inför honom yttra 
sig i ärendet. Konkursdomaren äge 
likväl, om han finner skäl därtill, i 
avbidan på borgenärernas yttrande 
försätta förvaltare ur tjänstgöring; 
dock må det ej ske innan y11rande 
från ombudsmannen. där sådant 
skall a1•gh•as, inkommir rill konkurs
domaren. 

386 

Föreslagen (vde/se 

Förvalrare skall på egen begäran 
enrledigas av konkursdomaren, om 
han visar skäl till del. Förvalrare som 
.finnes icke 1•ara lämplig eller av an
nan orsak bör skiljas från uppdrager 
skall av konkursdomaren enrledigas 
efler .framsrällning av rillsynsmyndig
heren, granskningsman. borgenär el
ler gäldenären. 

Förvalrarefår ej enrledigas uran all 
rillsynsmyndigheren erhållir ril((älle all 
yllra sig. Efter första borgenärssam
manträdet må förvaltare ej entledi
gas förrän borgenärerna vid sam
manträde, som av konkursdomaren 
utlysts, erhållit tillfälle att inför ho
nom yttra sig i ärendet. Konkursdo
maren äge likväl, om han finner skäl 

. därtill, i avbidan på borgenärernas 
yttrande försätta förvaltare ur tjänst
göring; dock må det ej ske innan till
synsmyndigheren erhållir ril(fälle all 
yllra sig. 
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81 ~ 22 

Finnes i boet egendom, vari sär- Finnes i boet egendom, vari sär-
skild förmånsriitt äger rum, skall, så skild förmånsrätt äger rum, skall, så 
vitt det inverkar på de borgenärers vitt det inverkar på de borgenärers 
rätt, som icke i den egendom hava rätt, som icke i den egendom hava 

sådan förmånsrätt, av egendomens sådan förmånsrätt, av egendomens 
avkastning och köpeskilling gäldas avkastning och köpeskilling gäldas 
kostnaden för egendomens vård och kostnaden för egendomens vård och 
försäljning ävensom det arvode till försäljning ävensom det arvode till 
rii11e11s omhudsman och förvaltare. förvaltare, som enligt vad i 82 och 
som enligt vad i 82 och 83 ~~stadgas 83 ~~ stadgas skall utgå för egen-
skall utgå för egendomen. domen. 

Då särskild förmånsrätt äger rum i boet tillhörig egendom, må ej till 
forfång för någon, som äger sådan förmånsrätt eller förmånsrätt, som skall 
beaktas framför den särskilda, av egendomens avkastning och köpeskilling 
gäldas annan konkurskostnad än ovan sagts; dock att, där den särskilda 
förmånsrätten grundar sig på företagsinteckning, av egendomen må bestridas 
jämväl övriga konkurskostnader, i den mån boet eljest ej lämnar tillgång 
därtill. 

Arvode till rättens omhudsman och Arvode till förvaltare bestämmes 
till förvaltare bestämmes av rätten; av rätten; äro flere förvaltare, skall 
äro flere förvaltare. skall för envar för envar besllimmas särskilt arvode. 
bestämmas särskilt arvode. 

Sådant arvode må icke sättas till högre belopp än som med avseende 
å det arbete uppdraget krävt, den omsorg och skicklighet, varmed det utförts, 
samt boets omfattning må anses utgöra skälig ersättning för uppdraget. 

Ej må arvode efter tid räknas. 

BH 

Arvode till räl/ens ombudsman 
ävensom arvode till förvaltare skall 
bestämmas till visst belopp i ett för 
allt, utan så är att jämlikt 81 ~ må 
anses erforderligt, att för egendom, 
som avses i sagda paragraf, beräknas 
särskilt arvode. Sådant särskilt arvo
de må kunna bestämmas innan ar-
vodesfrågan i övrigt avgöres. 

Arvode till förvaltare skall be
stämmas till visst belopp i ett för allt, 
utan så är att jämlikt 81 ~ må anses 
erforderligt, att för egendom, som 
avses i sagda paragraf, beräknas sär
skilt arvode. Sådant särskilt arvode 
må kunna bestämmas innan arvo
desfrågan i övrigt avgöres. 

Vid bestämmandet av särskilt arvode. som ovan sägs, skall vad i 82 ~ 
stadgas om de grunder. efter vilka arvode skall beräknas, äga motsvarande 
tillämpning. 

22 Senaste lydelse 
1967:229. 
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84 ~ 

Arvode till rärrens omb11dsman och 

till förvaltare bestiimmes efter därom 
hos konkursdomaren gjord fram
ställning från den till arvode berät
tigade; och bör, där det lämpligen 
kan ske, arvode på en gång bestäm
mas for samtliga därtill berättigade. 
Framställning, som nyss sagts, skall 
angiva det belopp, som i arvode ford
ras, och, där bestämmande av sär
skilt arvode för viss egendom kan 
ifrågakomma, jämväl det belopp, 
som i sådant avseende äskas. Vid 
framställningen skall fogas ej mindre 
redogörelse för det arbete uppdraget 
medfört än även specificerad räk
ning, utvisande det fordrade belop
pets fördelning på de olika forvalt
ningsåtgärderna. Har förvaltare .för 

viss .fiirvaltningsåtgärd. såsom .förrät

tande a1· bo11pp1eckning, 111(ijrande av 

rä((egång. hållande av auktion eller 

<~vlikr. anlitat annan och har gottgö
relse därför tillgodoförts denne eller 
har ersättning for utgifter tillgodo-
föns rälfens ombudsman eller förval-
tare, skall sådant angivas i redogö-
relsen. 
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Föreslagen ~rdelse 

Arvode till förvaltare bestämmes 
efter därom hos konkursdomaren 
gjord framställning från den till ar
vode berättigade~ och bör, där det 
lämpligen kan ske, arvode på en 
gång bestämmas för samtliga därtill 
berättigade. Framställning, som nyss 
sagts, skall angiva det belopp, som 
i arvode fordras, och, där bestäm-. 
mande av särskilt arvode för viss 
egendom kan ifrågakomma, jämväl 
det belopp, som i sådant :ivseende 
äskas. Vid framställningen skall fo
gas ej mindre redogörelse för det ar
bete uppdraget medfört än även spe
cificerad räkning, utvisande det 
fordrade beloppets fördelning på de 
olika förvaltningsåtgärderna. Har 
förvaltare anlitat biträde som avses i 
52 ,, och gottgörelse därför tillgodo
förts de((a eller har ersättning for ut
gifter tillgodoförts förvaltare, skall 
sådant angivas i redogörelsen. 

Kan fråga uppkomma om bestämmande av särskilt arvode för viss egen
dom, åligge förvaltaren att tillhandahålla konkursdomaren förteckning över 
kända rättsägare, som hava särskild förmånsrätt i egendomen. 

85 ~ 

Då framställning om bestämmande av arvode inkommit. utsätte kon
kursdomaren dag for ärendets handläggning vid rätten. Avser framställning 
allenast bestämmande av särskilt arvode för viss egendom. äge dock kon
kursdomaren pröva, huruvida skäl att företaga frågan därom innan arvode 
i övrigt bestämmes må anses föreligga. 

Sedan dag för ärendets handlägg- Sedan dag för ärendets handlägg-
ning vid rätten blivit utsatt, skall ning vid rätten blivit utsatt, skall 
konkursdomaren genom kungörelse. konkursdomaren i god tid före den 
som mins/ tio dagar före den utsatta 
dagen inJöres en gång i allmänna tid

ningarna och den eller de ortstidning-

utsatta dagen till borgenär, som hos 

konk11rsdomaren begärt att bli 11nder

rä((ad. samt till den, fcir vilken ar-
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ar, som bestämts /br o((emligy,iirand<' 
a1• kungiirelser om konkursen, u(/ärda 

kallelse å 1·cderhöra11dc rättsägare att 
vid rätten utföra sin talan; och skall 

däriämt<' särskild kall<'is<' meddelas 
den, for vilken arvode skall bestäm
mas, sd ock gäldenären. Kallelse skall 
innehålla underrättelse om belopp, 
som i arvode fordras. I fall, som om
formäles i 84 ~ andra stycket. äge 
den. som har panträtt i den ege.n
dom. varom fråga är. fora talan i ären
det, ändå att han ej i konkursen be
vakat sin fordran; skolande konkurs
domaren i god tid till envar. som har 
särskild förmånsrätt i egendomen 
och vars adress lir känd. översända 
kallelse, som nyss sagts. h sådant 
.la/Iför handen, attfrågan om an•ode ej 
inverkar på borgenärernas rä//, skall 

kungörelse, varom ovan stadgats, ej ut-
.färdas, men varde särskild kallelse 

meddelad den .. för 1•ilken arvode skall 
bes1ämmas. så ock gäldenären. 
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Föreslagen lwlelse 

vode skall bestämmas, och gäldenä-
ren sända und<'rrärtelse om tid och 
plats .för handläK?,niny,en vid räuen. 

Underrättels<' skall innehålla uppgifi 

om belopp, som i arvode fordras. I 
fall. som omformäles i 84 * andra 
stycket, äge den, som har panträtt 
i den egendom, varom fråga är, fora 
talan i Hrendet, ändå att han ej i kon
kursen bevakat sin fordran; skolande 
konkursdomaren i god tid till envar, 
som har särskild förmånsrätt i 
egendomen och vars adress är känd, 
översända underrät1else, som nyss 
sagts. 

Då fråy,a är om bestämmande av Konkursdomaren skall inhämta 
an•ode till.fön•altare, skall konkursdo- yttrande i ärendet av tillsynsmyndig-

maren inhämta yttrande i ärendet av heten. 
rä11ens ombudsman. 

86 ~ 

Räuens ombudsman äge ej uppbära 
an•odl' .fiirrän slutredovisning avgivits 
i konkursen, wan så är all han där
.fijrinnan G1Xår; och må ej arvode upp
bäras al'./Vrvaltare förrän han avgivit 
slutredovisning för sin förvaltning. 

Förvaltare får ej uppbära arvode 
förrän han avgivit slutrcdovisning 
for sin förvaltning. 

86 a ~ 23 

Utan hinder av vad i 82-86 ** fin
nes stadgat häremot stridande må 
räuens ombudsman och förvaltare, 
om det med hänsyn till omfattning
en av det arbete uppdraget medfört, 
den tid under vilken konkursen va
rat och ytterligare beräknas pågå 

Utan hinder av vad i 82-86 ** fin
nes stadgat häremot stridande må 
förvaltare, om det med hänsyn till 
omfattningen av det arbete uppdra
get medfört, den tid under vilken 
konkursen varat och ytterligare be
räknas pågå samt övriga forhållan-

23 Senaste lydelse 
1959: 181. 
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samt övriga förhållanden tinnes på
kallat av synnerliga skiil, av kon

kursdomaren tillerkännas skäligt be
lopp all utgå i avbidan på att arvode 

slutligen bestämmes. Framställning 

därom skall angiva det belopp som 
fordras ävensom de skäl vilka åbe
ropas för erhållande av sådan hetal
ning. Vid framställningen skall fogas 
redogörelse för det arbete uppdraget 
medfört samt uppgift om boets 

ekonomiska ställning. Öl'er fram
ställning, som gjorts a1•jön1altare. skall 
konkursdomaren inhämta yttrande 

av räl/ens ombudsman. 

4 kap. 

Om gäldenärs skyldigheter under 
konkursen samt räfl till underhåll. så 

ock om houppteckningsed av annan än 
gäldenären 
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den tinnes påkallat av synnerliga 

skäl, av konkursdomaren tillerkän
nas skäligt belopp att utgå i avbidan 
på att arvode slutligen besUimmes. 

Framställning därom skall angiva 

det belopp som fordras ävensom de 
skäl vilka åberopas för erhållande av 
sådan betalning. Vid framställning
en skall fogas redogörelse för det ar
bete uppdraget medfört samt uppgift 
om boets ekonomiska ställning. 
Konkursdomaren skall inhämta ytt

rande iiver/iwnställningen av tillsyns
myndighl'len. 

4 kap. 

Gäldenärens skyldigheter m. m. 

88 ~ 

Gäldenär må ej efter det beslut om 
hans.försättande i konkurs meddelats 
och innan han avlagt den i 91 .11 .fö
reskril't1a bouppteckningsed utan sam
trcke av räflens ombudsman begiva 
sig från den ort, där han är bosatt. 
Senare under konkursen må gäldenä
r10n ej utan samtycke av ombudsman

nen begil'a sig längre bort än att han 
kan en vecka efter kallelse personligen 

ir1finna sig inom räflens domsaga å ort, 

där hans näl"l'aro påkallas; vare ock 

gäldenären sA}•ldig af! .för ombuds

mannen och förvaltaren uppgh·a stäl

let. där han 11istas, och, om det är 
utom domsagan. viss därinom hosan 
person. till l'l"fken kallelse å honom må 

liimnas. 

Gäldenären får under konkursen 
icke begiva sigfrån riket uran samtycke 
m• .fbn•altaren. Han jär ej heller be
giva sig från den ort där han är bo
satt, om./Öl"l'alrarenjbrbjuder det. By
ter gäldenären vistelseort, skall han.för 
fdrvalraren uppgil'O l'Or han vistas. 

Kan det skäligen befaras all gälde
nären lllan samtvcke begiver sig från 
riket, får fiil"l'altaren omhändertaga 

hans pass. Bestämmelserna i 54 -~ om 
användning av ll'ång äga dän1id mot

svarande tillämpning. Pass som gäl

denären enligt 14 b .11 första stycket 

lämnat ifrån sig till konkursdomaren 

skall av denne överlämnas till .fön•al
taren så snart sådan utse/Is. 

89 ~ 

Gäldenär vare pliktig giva konkurs- Gäldenären skall lämna konkurs-
domaren. räl/ens ombudsman, för- domaren, tillsynsmyndigheten, förval-
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vallare och granskningsman även
som, vid hor?,enärssammanträdc. bor
genärerna de upplysningar om boet, 
som de begära. 

Vid borgenärssammanträde skall 
gäldenären vara tillstädes, så framt 
han ej är hindrad av laga förfall. Vill 
gäldenären, utan att sådant hinder 
föreligger, från sammanträde utebli
va, tage konkursdomarens eller, om 
sammanträdet skall hållas inför rät
tens ombudsman, dennes samtycke 
därtill. Utebliver gäldenären från 
sammanträde, vare hans utevaro ej 
hinder för handläggning av de ären
den, som där skola förekomma. 

Innan rättens ombudsman medde
lar beslut i fall, som i 88 och 89 ,1,,1 

avses, skall han ö11er gäldenärens 
framställning höra .förvaltaren. Nöjes 
ej.fijrvaltaren eller gäldenären åt om
budsmannens beslut, må.frågan hän
skjutas ti1/ konkursdomarens prövning. 

Gäldenär vare pliktig all inför kon
kursdomaren med ed.lästa den i an
ledning av konkursen upprättade bo
uppteckningens riktighet. Då eden 
skall avläggas, göre gäldenären .först 
de tillägg till boupptecknin1w11 eller de 
ändringar däri, som han må.finna på
kallade, och betyge därefter med ed, 
att bouppteckningen (med däri av 
ho11om gjorda tillägg eller ändringar) 
är riktig, så att honom veterligen icke 
någon tillgång eller skuld uteläm
nats, ej heller någon tillgång eller 
skuld, som ej hör till boet, upptagits. 
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tare och granskningsman de upplys
ningar om boet, som de begära. 

Vid borgenärssammanträdc skall 
gäldenären vara tillstädes, så framt 
han ej är hindrad av laga förfall. Vill 
gäldenären, utan att sådant hinder 
föreligger, från sammanträde utebli
va, tage konkursdomarens samtycke 

därtill. Utebliver gäldenären från 
sammanträde, vare hans utevaro ej 
hinder för handläggning av de ären
den, som där skola förekomma. 

iir gäldenären missnöjd med förval
tarens beslut eller åtgärd i fall, som 
avses i 88 .11. fårfråga11 hänskjutas till 
konkursdomarens prö1•ning. Innan 
konkursdomaren meddelar beslut, 
skall han höra tillsynsmyndigheten. 

Gäldenären skall inför konkursdo
maren ai•lägga bouppteckningsed. 
Han skall därvid i den med anledning 
av konkursen upprättade bouppteck
ningen göra de tillägg eller ändringar 
som han.finner påkallade och med ed 
be~vga att bouppteckningen med 
gjorda tillägg eller ändringar är riktig, 
så att det ej honom veterligen har 
oriktigt utelämnats eller upptagits nå
gon tillgång eller skuld. 

Ar gäldenären juridisk person. be
höver bouppteckningsed ej a1•läggas av 
sådan stäl(företrädare vars edgångför
valtaren anser sakna betydelse.för bo
utredningen. 



24 Senaste lydelse 
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Den i 91 *föreskrivna bouppteck
ningsed skall avläggas vid första bor
gcnärssammanträdet. Är gäldenären 
av laga förfall hindrad att då avlägga 
eden eller är till följd av särskilda 
omständigheter bouppteckningen då 
ännu ej till konkursdomaren inkom
men. kalle konkursdomaren, sedan 
förfallet upphört eller bouppteck
ningen inkommit. så snart ske kan 
gäldenären att infinna sig för ed
gångens fullgörande; och varde rä1-
1ens ombudsman och förvaltaren un
derrältade därom. 

Ar gäldenären häktad eller avlägse1 
boende, må konkursdomaren tillå1a 
honom a11ji1llgöra edgången in.för den 
domstol eller konkursdomare, som är 
närmast; är gäldenären sjuk, äge kon
kursdomaren fåra honom hemma i sin 
bostad avlägga eden. 

fall, då det åligger förmyndare 
att avlägga sådan ed, som om.förmäles 
i 91 .1'. vare jämväl den omyndige, 
om han fyllt femton år, pliktig att 
avlägga eden, såframt förvaltaren el
ler borgenär det yrkar samt ej sådana 
särskilda omständigheter föreligga, 
att anledning till edgången saknas. 
Ä°r gäldenär gi/;, å/igge samma skyl
dighet hans make. 

Gäldenärs barn eller, där gäldenä
ren är död, hans stärbhusde/ägare, så 
ock gäldenärens hu!ifolk och tjänare 
vare. om det kan antagas, att de äga 
kunskap om boet, pliktige att på yr
kande av förvaltaren eller borgenär 
avlägga ed, som nyss nämnts. Har nå
gon hq/; egendom, som hör till boer, 
om händer, vare han pliktig all upp
giva vad han omhänderhqft och med 
ed .fäs1a uppgiften, så fromt .förvalta
ren eller borgenär det yrkar. 

392 
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Den i 91 * föreskrivna bouppteck
ningsed skall avläggas vid första bor
genärssammanträdet. Är gäldenären 
av laga förfall hindrad att då avlägga 
eden eller är till följd av särskilda 
omständigheter bouppteckningen då 
ännu ej till konkursdomaren inkom
men, kalle konkursdomaren, sedan 
förfallet upphört eller bouppteck
ningen inkommit, så snart ske kan 
gäldenären all infinna sig för ed
gångens fullgörande; och varde till
synsmyndigheten och förvaltaren un
derrättade därom. 

När anledning .förekommer, får 
konkursdomaren tillåta gäldenären att 
avlägga eden in.för annan konkursdo
mare. Är gäldenären sjuk, får eden 
avläggas där han vistas. 

fall, då det åligger förmyndare 
att avlägga bouppreckningsed, vare 
jämväl den omyndige, om han fyllt 
femton år, pliktig att avlägga eden, 
så framt förvaltaren eller borgenär 
det yrkar samt ej sådana särskilda 
omständigheter föreligga, att anled
ning till edgången saknas. 

Annan än gäldenären är s/...yldi?, att 
på yrkande av förvaltaren eller bor
genär avlägga bouppteckningsed eller 
beediga viss uppgift i bouppteckningen, 
om det kan antagas att sådan edgång 
är av betydelse .för boutredningen. 
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Edgångsyrkande, som ovan i den
na paragraf avses, skall göras hos 
konkursdomaren. Har sådant yrkan
de framställts, kalle konkursdoma
ren den, av vilken edgång äskas, att 
infinna sig inför konkursdomaren å 
tid och ställe, som av honom be
stämmas; underrätte ock därom rät

tens ombudsman och förvaltaren 
samt, där edgångsyrkandet fram
ställts av borgenär, denne. Medgives 
yrkandet, varde, om det kan ske, ed
gången genast fullgjord; kan det ej 
ske vid tillfället, meddele konkurs
domaren beslut om tid och ställe, då 
eden skall inför honom avläggas. 
Medgives ej yrkandet, varde frågan 
om edgång skall äga rum hänskjuten 
till rätten; och vare, där rätten bifaller 
edgångsyrkandet, om edgångens 
fullgörande inför konkursdomaren 
lag, som nyss sagts. Bestämmelserna 
i 92 ~ andra stycket skola i fall, var
om här är fråga, äga motsvarande 
tillämpning. 

Undandrager sig gäldenär att full
göra vad honom enligt 54, 88, 89, 
91 eller 93 * åligger eller överträder 
gäldenär förbud, varom stadgas i 
88 ~.må han efter omständigheterna 
hämtas eller genom häkte tillhållas 
att fullgöra sin skyldighet. 

393 
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Edgångsyrkande~ som ovan i den
na paragraf avses, skall göras hos 
konkursdomaren. Har sådant yrkan
de framställts, kalle konkursdoma
ren den, av vilken edgång äskas, att 
infinna sig inför konkursdomaren å 
tid och ställe, som av honom be
stämmas; underrätte ock därom till
synsmyndigheten och förvaltaren 
samt, där edgångsyrkandet fram
ställts av borgenär, denne. Medgives 
yrkandet, varde, om det kan ske, ed
gången genast fullgjord; kan det ej 
ske vid tillfället, meddele konkurs
domaren beslut om tid och ställe, då 
eden skall inför honom avläggas. 
Medgives ej yrkandet, varde frågan 
om edgång skall äga rum hänskjuten 
till rätten; och vare. där rätten bifaller 
edgångsyrkandet, om edgångens 
fullgörande inför konkursdomaren 
lag, som nyss sagts. Bestämmelserna 
i 92 * andra stycket skola i fall, var
om här är fråga, äga motsvarande 
tillämpning. 

Undandrager sig gäldenären att 
fullgöra vad honom enligt 53, 88, 89, 
91 eller 93 ~ åligger eller överträder 
han förbud, varom stadgas i 88 ~.må 
han efter omständigheterna hämtas 
eller genom häkte tillhållas att full
göra sin skyldighet. Detsamma gäl
ler, om det är sannolikt att gäldenären 
kommer att undandraga sig skyldighet 
eller överträda.förbud som nu sagts och 
särskilda skäl till hämtning eller häkt

ning föreligga. 

Undandrager sig annan att fullgöra edgång, som blivit honom enligt 93 * 
förelagd, varde hämtad eller genom föreläggande av vite eller genom häkte 
tillhållen att fullgöra sin skyldighet. 

Varder någon efter ty nu är stadgat hållen i häkte, skall kostnaden härför 
gäldas av allmänna medel. 
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95 ~25 

På konkursdomaren ankomme att 
förordna om vidtagande av åtgärd 
enligt 94 ~ och att utdöma förelagt 
vite. Har någon ./Or tredska insatts 
i häkte, skall konkursdomaren, då 
anledning till hans kvarhållande ej 
längre är för handen, genast förordna 
om hans lösgivande. Den, som in
satts i häkte, skall senast var fjor
tonde dag inställas för konkursdo
maren. 

På konkursdomaren ankomme att 
förordna om vidtagande av åtgärd 
enligt 94 * och att utdöma förelagt 
vite. 

Har någon insatts i häkte. skall 
konkursdomaren, då anledning till 
hans kvarhållande ej längre är för 
handen, genast förordna om hans 
lösgivande. Den. som insatts i hiikte, 
skall senast var fjortonde dag instäl
las för konkursdomaren. EJ.tär någon 
under konkursen hållas häktad längre 
än tre månader. 

96 ~ 

Har rese/Orbud meddelats gälde
när. jör:falle./Orbudet. så snart gälde
nären avlagt den i 91 .1'.fbreskrivna bo
uppteckningsed. 

Om gäldenären är juridisk person. 
äga 88 .i'. 89 11 .forsla strcket och 90 1' 

tillämpning även på sådanfijrutl'aran
de stäl(f<jreträdare som avses i 14 b 1' 
andra s(vcket. 

Den som avses i första stycket får 
f{enom hämtning eller häktning tillhål
las au .fiillgöra skyldighet som följer 
ai• samma stycke. Härl'id äga 94 .11 

jorsta och tredje styckena samt 95 .11 

motsvarande tillämpning. 

98 *26 

Fön•a/taren skall i samråd med rät
tens ombudsman handlägga fråga om 

vad som.tär utgå enligt 97 -~· Uppkom
mer tvist, äger 27 * fjärde s(vcket mot
svarande tillämpning. 

Gäldenär vare berättigad att av 
konkursboet erhålla vad som erford
ras för resa och uppehälle, när han 
enligt vad i denna lag stadgas har 

Tillsynsmyndigheten pröl'Or på an
sökan av gäldenären, om denne skall 

få ut egendom a1· boer enligt 97 -~ 
jorsta stycket. och på ansökan a1· gäl
denären eller underhållsberärtigad. 
om underhåll skall utgå ar boet enligt 

97 .11 andra stycket. Hän•id gälla 27 * 
tredje och fjärde styckena i rilliimpliga 
delar. 

Gäldenär vare berättigad att av 
konkursboet erhålla vad som erford
ras för resa och upphälle, när han 
enligt vad i denna lag stadgas har 
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att inställa sig hos konkursdomaren 
eller annorstädes, dock ej mera, om 
han vistas utom rättens domsaga, än 
som tarvades, om han uprchölle sig 
därinom å ort, diir han sist vistades. 

395 

Föreslagen ~1·delsc 

att inställa sig hos konkursdomaren 
eller annorstädes. dock ej mera, om 
han vistas utom rättens domsaga, än 
som tarvades, om han uppehälle sig 
därinom å ort, där han sist vistades. 
Vad nu sagts gäller även beträJ]ande 

sådan .förutvarande stäl((öreträdare 
som avses i 14 b 1' andra s~ycket. 

Angående ersättning till gäldenären för instiillelse vid sammanträde i an
ledning av anmärkning mot efterbevakning stadgas i 111 *· 

Annan än den som avses i .första 
stycket är herä//(~ad all a1• konkurs
boet erhålla ersättning fiir inställelse 
enligt 93 11 andra s~~·cket l:/ier vad kon
kursdomaren prövar skäligt. 

IOH 

Så snart bevakningstiden gått till 
ända, överlämne konkursdomaren 
det ena exemplaret av de inkomna 
bevakningshandlingarna till rättens 
ombudsman, som har att skyndsamt 
upprätta en förteckning, utvisande 
för varje bevakad fordran dess be
lopp och, om förmånsrätt yrkats, den 
åberopade grunden därför samt den 
plats i fOrmånsrättsordningen. som 
enligt det framställda yrkandet skul
le tillkomma fordringen. Förteck
ningen skall upprättas i två exem
plar, av vilka det ena skall biläggas 
de till ombudsmannen överlämnade 
bevakningshandlingarna och det 
andra tillställas konkursdomaren for 
att jämte det andra exemplaret av 
handlingarna vara att tillgå hos ho
nom. 

Så snart bevakningstiden gått till 
ända, överlämne konkursdomaren 
det ena exemplaret av de inkomna 
bcvakningshandlingarna till .förval
taren, som har att skyndsamt upp
rätta en förteckning, utvisande for 
varje bevakad fordran dess belopp 
och, om förmånsrätt yrkats, den åbe
ropade grunden därför samt den 
plats i förmånsrättsordningen, som 
enligt det framställda yrkandet skul
le tillkomma fordringen. Förteck
ningen skall upprättas i två exem
plar. av vilka det ena skall biläggas 
de till jiin•altaren över1ämnade be
vakningshandlingarna och det andra 
tillställas konkursdomaren för att 
jämte det andra exemplaret av hand
lingarna vara att tillgå hos honom. 

103 ~}7 

Efter bevakningstidens utgång be
stämmc konkursdomaren utan 
dröjsmål efter samråd med rättens 
ombudsman och förvaltaren ej mind
re viss tid, inom vilken anmiirkning
ar må framställas mot de bevakade 

Efter bcvakningstidens utgång be
stämme konkursdomaren utan 
dröjsmål efter samråd med förvalta
ren ej mindre viss tid, inom vilken 
anmärkningar må framställas mot de 
bevakade fordringarna. och ställe, 

27 Senaste lydelse 
1975:244. 
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fordringarna, och ställe, varest de till 
ombudsmannen överlämnade bevak
ningshandlingarna skola hållas till
gängliga för granskning, än även tid 
och ställe för det borgenärssamman
träde, som enligt 108 * skall hållas 
inför ombudsmannen. därest an
märkningar framställas. 

Anmärkningstiden skall bestäm
mas till minst två, högst fyra veckor 
från bcvakningstidens utgång; dock 
må konkursdomaren, där det prövas 
oundgängligen nödigt. fastställa längre 
anmärkningstid än nu sagts. Det i 
108 ~ omförmälda sammanträde må 
icke hålla<> tidigare än två eller senare 
än fyra veckor från utgången av an
märkningstiden. 

Konkursdomaren bestämme ock 
viss dag inom _fjorton dagar.från nyss
nämnda sammanträde. å vilken, där
est .förlikning ~i träffas. målet angå
ende de tvistiga .fordringarna skall vid 
rät/en .fijrekomma. Där det i särskilt 
fall b~finnes nödvändigt, må målet ut
sättas till senare tidpunkt. 

De avgöranden som avses i .första 
och tredje styckena/är trä.flås.före ut
gången a1• bevakningstiden, om det 
lämpligen kan ske. 

Efter anmärkningstidens utgång 
varde. där anmärkning gjorts, det ena 
exemplaret av anmärkningsskriften 
genast av konkursdomaren överläm
nat till rättens ombudsman; och skall 
ombudsmannen ofördröjligen till var
je borgenär, mot vars bevakning an
märkning är framställd och vars 
adress är k.änd, med posten översän
da avskrift av anmärkningsskriften 
i vad den rör hans bevakning med 
erinran om tid och ställe för det i 

396 

Föreslagen (vdelse 

varest de till.ton•altaren överlämnade 
bevakningshandlingarna skola hål
las tillgängliga för granskning, än 
även tid och ställe för det borgenärs
sammanträde, som enligt 108 ~ skall 
hållas inför konkursdomaren. därest 
anmärkningar framställas. Avgöran
det får träffas .före utgången av be
vakningstiden, om det lämpligen kan 
ske. 

Anmärkningstiden skall bestäm
mas till minst två, högst fyra veckor 
från bevakningstidens utgång. Om 
det med hänsyn till .förhållandena i 

konkursen är erforderligt, .tär dock 
längre anmärkningstid fastställas. 
Det i 108 ~om förmälda sammanträ
de må icke hållas tidigare än två eller 
senare än fyra veckor från utgången 
av anmärkningstiden. 

Efter anmärkningstidens utgång 
skall konkursdomaren ofördröjligen 
till varje borgenär, mot vars bevak
ning anmärkning är framställd och 
vars adress är känd, med posten 
översända avskrift av anmärknings
skriften i vad den rör hans bevak
ning med erinran om tid och ställe 
för det i \08 ~ omförmälda borge
närssammanträde. 



Prop. 1978/79:105 

Nuvarande (vdelse 

108 ~ omförmälda borgenärssam
manträde. 
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108 ~ 28 

De tvistefrågor, som uppkommit De tvistefrågor, som uppkommit 
därigenom att anmärkningar fram- därigenom att anmärkningar fram-
ställts, skola företagas till handlägg- ställts, skola företagas till handlägg-
ning vid borgenärssammanträde in- ning vid borgenärssammanträde in-
för rällens ombudsman. Därvid äga för konkursdomaren. Därvid äga för-
förvaltaren, borgenärerna och gälde- vallaren, borgenärerna och gäldenä-
nären föra talan; och böra de bor- ren föra talan; och böra de borgenä-
genärer, mot vilkas bevakningar an- rer, mot vilkas bevakningar anmärk-
märkning gjorts, ingiva skriftliga ning gjorts, ingiva skriftliga svaro-
svaromål och bifoga de handlingar, mål och bifoga de handlingar, som 
som styrka deras talan. styrka deras talan. 

Förvaltaren skall vara tillstädes vid sammanträdet, så framt han ej har 
laga förfall; dock vare hans utevaro ej hinder för ärendets handläggning. 

På ombudsmannen ankomme all 

söka genom.förhör med de närvarande 
utreda tvistefrågorna och däri åstad
komma förlikning. Medgiva samtliga 

närvarande, all anmärkning må .för
falla. eller inskränka de densamma, 
äge ej den, som uteblivit, därå tala. 

Finnes anmärkning, varom förlik
ning ej blivit träffad, skall frågan 
hänskjutas till rätten. 

Ejier borgenärssammanträdet ti/1-
ställe ombudsmannen så snart ske kan 
konkursdomaren protokoll över sam
manträdet, innehållande om och i 
vad mån förlikning skett och vilka 
anspråk såsom stridiga återstå. Vid 
protokollet skola fogas å sammanträ
det ingivna handlingar. 

Konkursdomaren skall vid sam

manträdet utreda tvistefrågorna och 
söka åstadkomma förlikning. Om 
alla närvarande medgiva att anmärk

ning jö1:faller eller inskränka den eller 
uppdraga åt förvaltaren all sluta .för

likning med borgenär mot vars bevak
ning anmärkning gjorts, gäller det även 
för den som uteblivit. 

Finnes anmärkning, varom förlik
ning ej blivit träffad, skall frågan 
hänskjutas till rätten. Konkursdoma
ren skall vid sammanträdets slut be
stämma när rällens handläggning av 
tvistefrågorna skall äga rum. Om det 
är möjligt, skall handläggningen ske 
omedelbart i anslutning till samman
trädet. Tvistefrågor som ej behandlas 
omedelbart av rärren skall sällas ut art 
.förekomma viss dag inom fyra veckor 

efter sammanträdet eller, om särskilda 
skäl .föreligga, senare dag. 

Över sammanträdet skall.föras pro
tokoll, innehållande om och i vad 
mån förlikning skett och vilka an
språk såsom stridiga återstå samt hu
ruvida uppdrag som avses i tredje 
stycket lämnats. 

28 Senaste lydelse 
1957:97. 
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108a* 
Kunna borgenär och borgemman 

eller annan som .flirutom gäldenären 
ansvarar.för borgenärens.fordran icke 
enas ifråga som avses i 108 ~· tredje 
s~ycket andra punkten. gäller borge
närens mening, om ej de andra lösa 
llf honom eller ställa betryggande sä
kerhet .för .fordringen. 

111 ~ 29 

Vill borgenär efter utgången av den för bevakning av fordringar utsatta 
tid anmäla fordran. må det ske i den ordning, som i 101 § är stadgad angående 
bevakning. 

Då efterbevakning sålunda gjorts, 
överlämne konkursdomaren genast 
det ena exemplaret av bevaknings
handlingarna till rättens ombudsman: 
läte ock en gång i allmänna tidning
arna och den eller de ortstidningar, 
som bestämts för offentliggörande 
av kungörelser om konkursen, 
kungöra, att efterbevakning skett, så 
ock viss tid, inom vilken anmärk
ningar må framställas mot bevak
ningen, ställe, varest de till ombuds
mannen överlämnade bevaknings
handlingarna skola hållas tillgängli
ga för granskning, tid och ställe för 
sammanträde inför ombudsmannen, 
därest i anledning av anmärkning 
sammanträde varder erforderligt, 
samt viss dag. å vilken, om förlikning 
ej träffas. målet angående den tvistiga 
.fordringen skail l'id rätten.förekomma. 

Anmärkningstiden må ej utgöra 
mindre än två eller mera än fyra 
veckor från den dag ovanberörda 
kungörelse infördes i allmänna tid
ningarna. Sammanträdet inför om
budsmannen skall hållas inom fyra 
veckor från anmärkningstidens ut
gång. 

Om innehållet i kungörelsen ålig
ge konkursdomaren att med posten 
avsända meddelande till gäldenären 
och, där den efterbevakandes adress 

Då efterbevakning sålunda gjorts, 
överlämne konkursdomaren genast 
det ena exemplaret av bevaknings
handlingarna tillfön•altaren; läte ock 
en gång i allmänna tidningarna och 
den eller de ortstidningar, som be
stämts för offentliggörande av 
kungörelser om konkursen, kungö
ra, att efterbevakning skett, så ock 
viss tid, inom vilken anmärkningar 
må framställas mot bevakningen, 
ställe, varest de till förvaltaren över
lämnade bevakningshandlingarna 
skola hållas tillgängliga för gransk-
ning samt tid och ställe för samman
träde inför konkursdomaren. därest i 
anledning av anmärkning samman
träde varder erforderligt. 

Anmärkningstiden må ej utgöra 
mindre än två eller mera än fyra 
veckor från den dag ovanberörda 
kungörelse infördes i allmänna tid
ningarna. Sammanträdet inför kon
kursdomaren skall hållas inom fyra 
veckor från anmärkningstidens ut
gång. 

Om innehMlet i kungörelsen lllig-
ge konkursdomaren att med posten 
avsända meddelande till gäldenären 
och, där den efterbevakandes adress 
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är kiimL till denne ävensom särskilt är känd, till denne ävensom särskilt 
underriicta ombudsmu1111en och får- underrätta förvaltaren. 
vallaren. 

I övrigt lände beträffande efterbevakning i tillämpliga delar till efterrättelse 
vad ovan stadgats om bevakning. 

Hava llere efterbevakningar gjorts, skola de, såvitt ske kan, handläggas 
gemensamt. 

Ersättning till rättens ombudsman. 

förvaltare och gäldenären för instäl
lelse vid sammanträde i anledning 
av anmärkning mot efterbevakning 
skall gäldas av borgenär, som gjort 
efterbevakningen; och vare borgenä
ren jämväl skyldig att gottgöra kost
naden får kungörelse och annan un
derrättelse om efterbevakningen. 
Hava llerc borgenärer gjort efterbe
vakning, svare de en för alla och alla 
fören får kostnad, som är gemensam 
för efterbevakningarna. 

Ersättning till förvaltare och gäl
denären för inställelse vid samman
träde i anledning av anmärkning 
mot efterbevakning skall gäldas av 
borgenär, som gjort efterbevakning
en; och vare borgenären jämväl skyl
dig att gottgöra kostnaden för 
kungörelse och annan underrättelse 
om efterbevakningen. Hava flere 
borgenärer gjort efterbevakning, 
svare de en för alla och alla för en 
för kostnad, som är gemensam för 
efterbevakningarna. 

113§ 
Talan mot dom, varigenom an

märkning mot bevakning ogillats, 
må fullföljas ej mindre av förvaltaren 
än av borgenär och gäldenären. Ifrå
ga om sådan talansfi1/(följande av för
valtaren skall vad i 79 § .för där av
sedda fall stadgas äga motsvarande 
lil/ämpning. 

Talan mot dom, varigenom an
märkning mot bevakning ogillats, 
må fullföljas ej mindre av förvaltaren 
än av borgenär och gäldenären. 

118 § 
Då edgångsföreläggande, som av

ses i 117 ~. blivit meddelat, skall 
konkursdomaren ofördröjligen un
derrätta rättens ombudsman och för
valtaren därom. 

Bevis, att borgenär fullgjort ho
nom förelagd edgång, skall så snart 
det inkommit till konkursdomaren 
av honom överlämnas till ombuds
mannen. Har edgångsbevis inkom
mit till konkursdomaren i fall, som 
avses i 116 § andra stycket, varde 
ock det bevis överlämnat till om
budsmannen. 

Då edgångsföreläggande, som av
ses i 117 §, blivit meddelat, skall 
konkursdomaren ofördröjligen un
derrätta förvaltaren därom. 

Bevis, att borgenär fullgjort ho
nom förelagd edgång, skall så snart 
det inkommit till konkursdomaren 
av honom överlämnas till jön•alta

ren. Har edgångsbevis inkommit till 
konkursdomaren i fall, som avses i 
116 § andra stycket, varde ock det 
bevis överlämnat till förvaltaren. 
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120 § 

Försummar borgenär att inom föreskriven tid till konkursdomaren in
komma med bevis, att borgenären fullgjort honom förelagd edgång, må innan 
sådant bevis inkommit fordringen ej komma i betraktande såsom bevakad 
i konkursen; dock varde, där anmärkning mot bevakningen är gjord, tvis
tefrågan prövad i laga ordning, och gälle om utdelning för fordringen vad 
därom är i 6 kap. stadgat. 

Å borgenärssammanträde, som hål
les inför rättens ombudsman ~{ter ut

gången av den för ingivande av ed
gångsbevis föreskrivna tid, må .ford
ringen icke komma i betraktande, med 
mindre edgångsbeviset genom kon
kursdomarens jörsorg kommit om
budsmannen tillhanda eller borgenä
ren hos ombudsmannen styrkt, all be
i•iset tillställts konkursdomaren. 

123 §30 

Borgenär, som till säkerhet för fordran har panträtt i fast eller lös egendom, 
vare för tillgodonjutande av rätt till betalning ur den egendom, som sålunda 
häftar för fordringen, icke skyldig att bevaka fordringen i konkursen. 

Borgenär, varom i första stycket Borgenär, varom i första stycket 
förmäles, vare, där det äskas, pliktig förmäles, vare, där det äskas, pliktig 
att fästa sin fordran med sådan ed, att fästa sin fordran med sådan ed, 
som i 116 § sägs. A edgången skola som i 116 § sägs. A edgången skola 
föreskrifterna i 116-119 §§äga mot- föreskrifterna i 116-119 §§äga mot-
svarande tillämpning; dock skall be- svarande tillämpning; dock skall be-
träffande tiden för edgångsyrkandes träffande tiden för edgångsyrkandes 
framställande gälla, att det må väc- framställande gälla, att det må väc-
kas intill dess borgenären uppburit kas intill dess borgenären uppburit 
betalning för sin fordran, och må del- betalning för sin fordran, och må del-
givning av edgångsföreläggande ej givning av edgångsföreläggande ej 
ske enligt 15 § delgivningslagen. Ed- ske enligt 15 § delgivningslagen. Ed-
gångsyrkandet vare förfallet, där ej gångsyrkandet vare förfallet, där ej 
underrättelse, som i 118 § första underrättelse, som i 118 § första 
stycket sägs, eller annat bevis, att ed- stycket sägs, eller annat bevis, att ed-
gångsföreläggande meddelats, kom- gångsföreläggande meddelats, kom-
mit räl/ens ombudsman tillhanda in- mil förvaltaren tillhanda innan 
nan kungörelse om framläggande av kungörelse om framläggande av 
slututdelningsförslag utfärdats. slututdelningsförslag utfärdats. 

Försummar borgenären att inom föreskriven tid till konkursdomaren in
komma med bevis, att borgenären fullgjon honom förelagd edgång, varde 
den egendom, vari panträtten äger rum, såsom annan konkursboets egendom 
av förvaltaren omhändenagen; och gälle angående borgenärens rätt till be
talning vad därom är i 6 kap. stadgat. 
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126 ~ 31 

På förvaltaren ankomme att bestämma, när utdelning skall äga rum. 
Finnes tillgång till gäldande av tio Finnes tillgång till gäldande av tio 

for hundra av bevakade fordringar, för hundra av bevakade fordringar, 
som ej utgå med förmånsrätt, må som ej utgå med förmånsrätt, må 
dock förvaltaren ej låta med utdel- dock förvaltaren ej låta med utdel-
ning för dessa fordringar anstå, med ning för dessa fordringar anstå, med 
mindre rättens ombudsman samtyc- mindre särskilda skäl .föreligga. 

ker därtill. 
Kan utdelning till borgenärer, som hava förmånsrätt och icke jämlikt 

143 * lyft betalning för sina fordringar, lämpligen äga rum. må sådan ut
delning ej uppskjutas i avbidan på utdelning till andra borgenärer. 

Sedan all konkursboets tillgängliga egendom blivit förvandlad i penningar, 
skall slututdelning ske; dock må ej kungörelse om sådan utdelning utfärdas 
före utgången av tid, inom vilken borgenär har att ingiva bevis därom att 
honom förelagd edgång, som i 116 eller 123 § sägs, blivit fullgjord. I fall, 
varom i 70 § andra stycket eller 71 * femte stycket förmäles, utgöre den 
omständigheten, att där avsedd egendom icke blivit försåld, ej hinder för 
slututdelning. 

127 ~32 
Är ackordsförslag beroende på Är ackordsförslag beroende på 

prövning, kan förvaltaren, i den mån 
det föranledes av förslaget, låta anstå 
med utdelning till dess ackordsfrå
gan blivit avgjord. 

prövning, kan förvaltaren, i den mån 
det föranledes av förslaget, med sam
tycke av rättens ombudsman låta anstå 
med utdelning till dess ackordsfrå
gan blivit avgjord. 

128 ~ 
Då utdelning skall ske, åligge för

valtaren att i samråd med räl/ens om
budsman uppgöra utdelningsförslag. 
Uppstå därvid ski(jaktiga meningar 
emellan ombudsmannen och .förvalta-
ren. varde jorslaget upprä11a1 efter 
ombudsmannens mening. 

Då utdelning skall ske, åligge för
valtaren att uppgöra utdelningsför
slag. 

Utdelningsförslag skall för varje däri upptagen borgenär angiva beloppet 
av hans fordran med den ränta, varå utdelning må vara att beräkna. den 
förmånsrätt, som må vara med fordringen förenad, samt den utdelning, 
som belöper på fordringen. Föreligger omständighet, som jämlikt 141 ~andra 
stycket medför inskränkning i borgenärs rätt att lyfta på hans fordran be
löpande utdelning, eller har borgenär enligt 143 ~ uppburit betalning, varde 
det ock anmärkt i förslaget. 

Utdelningsförslag skall vara åtföljt av redogörelse för förvaltningen av 
egendom, för vilken till utdelning avsedda medel influtit. Av redogörelsen 
skall framgå, huru mycket genom försäljning eller annorledes influtit för 
egendomen, samt, där ej hela detta belopp enligt förslaget utdelas, för vilka 

26 Riksda1:e11 1978179. I sam/. Nr 105 

31 Senaste lydelse 
1955:236. 

32 Senaste lydelse 
1970:848. 
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andra ändamål återstoden tagits i anspråk. Hava medel, som avses i förslaget, 
influtit för egendom, vari särskild förmånsrätt funnits, skola nu föreskrivna 
uppgifter lämnas särskilt för den egendom. 

129 s 
Sedan utdelningsförslag upprät

tats, skall förslaget med därtill hö
rande förvaltningsredogörelse hållas 
tillgängligt för granskning å ställe, 
som bestämmes av rättens ombuds
man efter samråd med jön•altaren. 

Ombudsmannen läte en gång i all
männa tidningarna och den eller de 
ortstidningar, som bestämts får of
fentliggörande av kungörelser om 
konkursen, kungöra, att utdelnings
förslag upprättats, så ock från och 
med vilken dag samt var det kom
mer att hållas tillgängligt. I kungö
relsen skall ock nämnas, att den. 
som vill klandra förslaget. har att an
mäla sitt klander på sätt och inom 
tid, som stadgas i 130 §. 

Det åligger ombudsmannen att 
ofördröjligen efter utfärdandet av 
ovannämnda kungörelse dels till
ställa konkursdomaren ett exemplar 
av utdelningsförslaget och förvalt
ningsredogörelsen, dels ock till gäl
denären och varje i förslaget uppta
gen borgenär, vars adress är känd, 
med posten översända meddelande 
om innehållet i kungörelsen; och 
varde borgenär tillika underrättad 
om den utdelning, som är för honom 
beräknad i förslaget. 

Ombudsmannen har därjämte att 
så snart ske kan tillställa konkurs
domaren ett exemplar av de tidning
ar, i vilka kungörelsen varit införd. 

Då kungörelse om slututdelning 
utfärdas, skall underrättelse därom 
samtidigt meddelas konkursdoma
ren. 

Sedan utdelningsförslag upprät
tats, skall förslaget med därtill hö
rande förvaltningsredogörelse hållas 
tillgängligt för granskning å tid och 

ställe som bestämmes avjöl1'alraren. 
när ji"åga är um .förslag till s!ututdel

ning efter samråd med tillsynsmyndig
heten. Förvaltaren låte en gång i all
männa tidningarna och den eller de 
ortstidningar, som bestämts för off
entliggörande av kungörelser om 
konkursen, kungöra, att utdelnings
förslag upprättats, så ock från och 
med vilken dag samt var det kom
mer att hållas tillgängligt. I kungö
relsen skall ock nämnas, att den, 
som vill klandra förslaget, har alt an
mäla sitt klander på sätt och inom 
tid, som stadgas i 130 ~-

Det åligger.förvaltaren att ofördröj
ligen efter utfärdandet av ovan
nämnda kungörelse dels tillställa 
konkursdomaren och tillsynsmyndig
heten ett exemplar av utdelningsför
slaget och förvaltningsredogörelsen, 
dels ock till gäldenären och varje i 
förslaget upptagen borgenär, vars 
adress är känd, med posten översän
da meddelande om innehållet i 
kungörelsen; och varde borgenär till
lika underrättad om den utdelning, 
som är för honom beräknad i för
slaget. 

Fön•altaren har därjämte att så 
snart ske kan tillställa konkursdo
maren och tillsynsmyndigheten ett ex
emplar av de tidningar, i vilka 
kungörelsen varit införd. 

Då kungörelse om slututdelning 
utfärdas, skall underrättelse därom 
samtidigt ·meddelas konkursdoma
ren och tillsynsmyndigheten. 



Prop. 1978/79: 105 403 

Nu1•aramle fl'ddse Föreslagen ~1·de/se 

130 ~JJ 
Klander mot utdelningsförslag skall skriftligen anmälas hos konkursdo

maren inom trettio dagar från den dag, då förslaget enligt kungörelsen därom 
först varit tillgängligt för granskning. I klanderskriften skall angivas, i vilket 
avseende ändring i förslaget yrkas; är sådant ej iakttaget, må klandret ej 
upptagas. 

Varder klander upptaget, utsätte 
konkursdomaren dag för målets 
handläggning vid rätten samt läte 
den utsatta dagen minst tio dagar 
förut kungöras en gång i allmänna 
tidningarna och den eller de ortstid
ningar, som bestämts för offentlig
görande av kungörelser om konkur
sen; undcrrätte ock särskilt rättens 
ombudsman. förvaltaren och den, 
som anmält klandret, samt, där 
klandret avser utdelning till viss bor
genär, som icke anmält klandret, 
denne. 

Vid målets handläggning böra 

ombudsmannen och förvaltaren vara 
tillstädes. 

De för målets prövning nödiga 
handlingar skola genom ombuds
mannens försorg tillställas konkurs
domaren för att tillhandahållas rät-
ten. 

Varder klander upptaget, utsätte 
konkursdomaren dag för målets 
handläggning vid rätten samt läte 
den utsatta dagen minst tio dagar 
förut kungöras en gång i allmänna 
tidningarna och den eller de ortstid
ningar, som bestämts för offentlig
görande av kungörelser om konkur
sen; underrätte ock särskilt tillsyns
myndigheten, förvaltaren och den, 
som anmält klandret, samt, där 
klandret avser utdelning till viss bor
genär, som icke anmält klandret, 
denne. 

Vid målets handläggning bör för-
vallaren vara tillstädes. 

De för målets prövning nödiga 
handlingar skola genom .fön•altarens 

försorg tillställas konkursdomaren 
för att tillhandahållas rätten. 

132 § 
Har borgenär bevakat fordran efter 

utgången av den för bevakning av 
fordringar utsatta tid, skall utdelning 
för den fordran beräknas i utdel
ningsförslag, om vars framläggande 
kungörelse utfärdas sedan bevak
ningsinlagan genom konkursdoma
rens försorg kommit rättens ombuds
man tillhanda eller borgenären hos 
ombudsmannen visat, att bevakning 
skett. 

Har borgenär bevakat fordran efter 
utgången av den för bevakning av 
fordringar utsatta tid, skall utdelning 
för den fordran beräknas i utdel
ningsförslag, om vars framläggande 
kungörelse utfärdas sedan bevak
ningsinlagan genom konkursdoma
rens försorg kommit .förvaltaren till
handa eller borgenären hos denne vi
sat, att bevakning skett. 

Av medel, som ej äro upptagna i äldre utdelningsförslag än i första stycket 
avses, varde först, såvitt de förslå, tilldelat borgenären så mycket, som skulle 
hava tillagts honom, därest han bevakat sin fordran inom den utsatta be
vakningstiden; och tage han därefter med övriga borgenärer del i vad som 
kan återstå. 

33 Senaste lydelse 
1946:809. 
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13H 
Utdelning för fordran, i avseende 

å vilken borgenären förelagts sådan 
edgång, som i 116 eller 123 ~ sägs, 
skall. ändå att edgången ej fullgjorts, 
beräknas i utdelningsförslag, som ej 
avser slututdelning i konkursen. Då 
slututdelning företages, må sådan 
fordran ej komma i betraktande, 
med mindre innan kungörelse om 
framläggande av utdelningsförslaget 
utfärdats bevis. att eden avlagts, 
genom konkursdomarens försorg 
kommit rä/Tens ombudsman tillhan
da eller borgenären hos ombudsman
nen styrkt, att sådant bevis tillställts 
konkursdomaren; och skall, där 
fordringen enligt vad nu sagts icke 
må komma i betraktande, vad vid 
tidigare utdelning må hava beräk
nats för fordringen gå till fördelning 

Utdelning för fordran, i avseende 
å vilken borgenären förelagts sådan 
edgång, som i 116 eller 123 ~ sägs, 
skall, ändå att edgången ej fullgjorts, 
beräknas i utdelningsförslag, som ej 
avser slututdelning i konkursen. Då 
slututdelning företages. må sådan 
fordran ej komma i betraktande, 
med mindre innan kungörelse om 
framläggande av utdelningsförslaget 
utfärdats bevis. att eden avlagts, 
genom konkursdomarens försorg 
kommit förvaltaren tillhanda eller 
borgenären hos denne styrkt, att så
dant bevis tillställts konkursdoma
ren; och skall, där fordringen enligt 
vad nu sagts icke må komma i be
traktande, vad vid tidigare utdelning 
må hava beräknats för fordringen gå 
till fördelning emellan andra borge-

emellan andra borgenärer. närer. 
Har i fall, då edgångsföreläggande meddelats borgenär, som till säkerhet 

för sin fordran har panträtt i fast eller lös egendom. borgenären föranstaltat 
om egendomens försäljning, äge han ej uppbära betalning ur egendomen, 
innan föreläggandet fullgjorts; och skall förty vad av köpeskillingen å bor
genärens fordran belöper intill dess föreläggandet fullgjorts eller den därför 
föreskrivna tid tilländagått insättas i riksbanken eller annan bank, varom 
borgenären och förvaltaren enas. 

140 ~ 
Varder gäldenär, som i konkurs erhållit ackord, ånyo försatt i konkurs 

innan ackordet fullgjorts, vare borgenär, vars fordran nedsatts genom ac
kordet. berättigad till utdelning för fordringens hela ursprungliga belopp 
med avdrag av vad han redan må hava uppburit; dock äge han icke uppbära 
mer än vad enligt ackordet tillkommer honom. 

Vad sålunda stadgats skall äga Vad sålunda stadgats skall äga 
motsvarande tillämpning där gälde
nären erhållit ackord enligt lagen om 
ackord~förhandling llfan konkurs. 

motsvarande tillämpning där gälde
nären erhållit ackord enligt ackords
/agen (1970:847). 

144 * 
Lyftning enligt 143 * må ej med- Lyftning enligt 143 s må ej med-

givas borgenär, med mindre han be
vakat sin fordran i konkursen, där 
det enligt denna lag åligger honom. 
ävensom ställer borgen för att med-

givas borgenär, med mindre han be
vakat sin fordran i konkursen, där 
det enligt denna lag åligger honom; 
ävensom ställer borgen för att med-
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len återbäras i händelse han finnes 
ej vara berättigad att i utdelning be
hålla vad han fått lyfta. Förvaltaren 
må dock med sam~rcke av rälfens om

budsman cftergiva borgen, om skäl 
därtill finnas; och vare kronan ej 
skyldig att ställa borgen. 

405 

Fiircslagen ~rdel>e 

len 'återbäras i händelse han finnes 
ej vara berättigad att i utdelning be
hålla vad han fått lyfta. Förvaltaren 
må dock eftergiva borgen, om skäl 
därtill finnas; och vare kronan ej 
skyldig att ställa borgen. 

Vad i 141 ~ tredje stycket är stadgat om skyldighet att gälda ränta å 
medel. som återbäras, skall äga motsvarande tillämpning vid återbäring av 
medel, som borgenär enligt 143 § fått lyfta. 

145 a ~ 34 

Har betalning utfallit på kapital- Har betalning utfallit på kapital-
beloppet av fordran, till säkerhet för beloppet av fordran, till säkerhet för 
vilken företagsinteckning medde- vilken företagsinteckning medde-
lats, skall räflens ombudsman. sedan lats, skall.forvaltaren. sedan tiden för 
tiden för klander mot framlagt ut- klander mot framlagt utdelningsför-
delningsförslag gått till ända eller slag gått till ända eller väckt klander 
väckt klander avgjorts genom beslut avgjorts genom beslut som vunnit 
som vunnit laga kraft, göra anmälan laga kraft, göra anmälan därom till 
därom till inskril'ningsdomaren och 
därvid insända utdelningsförslaget 
eller annan handling som visar för
delningen. Kan det antagas att ytter
ligare betalning kommer att tilläggas 
inteckningshavaren, skall dock med 
anmälan anstå till dess det blivit av
gjort, om sådan betalning skall utgå. 

inskril'l1ingsmyndigheten och därvid 
insända utdelningsförslaget eller an
nan handling som visar fördelning
en. Kan det antagas att ytterligare 
betalning kommer att tilläggas in
teckningshavaren, skall dock med 
anmälan anstå till dess det blivit av
gjort, om sådan betalning skall utgå. 

När innehavare av inteckning som avses i första stycket lyfter betalning, 
skall anteckning härom göras på inteckningshandlingen. 

146 ~35 
Då förslag till slututdelning enligt Då förslag till slututdelning enligt 

utfärdad kungörelse först är att tillgå utfärdad kungörelse först är att tillgå 
för granskning, anses konkursen av- för granskning, anses konkursen av-
slutad, ändå att tvist om bevakad slutad, ändå att tvist om bevakad 
fordran eller fråga om underhåll åt fordran eller fråga om underhåll åt 
gäldenären eller om arvode till rät- gäldenären eller om arvode till för-
tens ombudsman eller förvaltare ännu valtare ännu ej är slutligen avgjord 
ej är slutligen avgjord eller någon eller någon ytterligare tillgång, i följd 
ytterligare tillgång, i följd av rätte- av rättegång eller annorledes. seder-
gång eller annorledes. sedermera kan mera kan uppkomma för konkurs-
uppkomma för konkursboet. boet. 

Utan hinder av att konkursen avslutats må ackordsförslag som ingivits 
tidigare prövas enligt vad som stadgas i 7 kap. 

34 Senaste lydelse 
1967: 144. 

35 Senaste lydelse 
1970:848. 
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148 ~ 
Varda efter konkursens avslutan

de medel tillgängliga för utdelning, 
äligge förvaltaren att utdela dem till 
borgenärerna. så ock att avgiva re
dovisning för förvaltningen av med
len; skolande därvid de i denna lag 
om utdelning ävensom om redovis
ning vid slututdelning givna stad
ganden lända till efterr1ittelse. Efter 
framställning av rärtens ombudsman 

och förvaltaren äge dock konkursdo
maren, om han med hänsyn till de 
med en utdelning förenade kostna
derna finner sädan icke lämpligen 
böra äga rum, förordna, att medlen 
i st&llet för att utdelas skola över
lämnas till gäldenären. 

Varda efter konkursens avslutan
de medel tillgängliga för utdelning. 
åligge förvaltaren att utdela dem till 
borgenärerna, så ock att avgiva re
dovisning för förvaltningen av med
len; skolande därvid de i denna lag 
om utdelning ävensom om redovis
ning vid slututdelning givna stad
ganden lända till efterrättelse. Efter 
framställning av förvaltaren äge 
dock konkursdomaren, om han med 
hänsyn till de med en utdelning för
enade kostnaderna finner sådan icke 
lämpligen böra äga rum, förordna. 
att medlen i stället för att utdelas 

skola överlämnas till gäldenären. 

149 ~ 
Har gäldenären om betalningen av 

sin gäld träffat skriftlig överenskom
melse med alla borgenärer, som be
vakat fordran i konkursen, eller har 
han andra bevis, att nämnda borge
närer blivit förnöjda, varde, sedan 
den för bevakning av fordringar ut
satta tid gått till ända, konkursen 
nedlagd, om gäldenären gör ansök
ning därom hos konkursdomaren. 
Innan konkursdomaren meddelar 
beslut i anledning av ansökningen, 
skall han höra rättens ombudsman 

och förvaltaren. 
Är sådan ansökning gjord, äge 

konkursdomaren, om han finner 
skäl därtill, förordna, att medan an
sökningen är beroende på prövning 
boets egendom ej må säljas, så vitt 
det ej påkallas av anledning, som av
ses i 6/ 1~ andra s1ycke1. 

Har gäldenären om betalningen av 
sin gäld träffat skriftlig överenskom
melse med alla borgenärer. som be

vakat fordran i konkursen, eller har 
han andra bevis, att nämnda borge
närer blivit förnöjda, varde, sedan 
den för bevakning av fordringar ut
satta tid gått till ända, konkursen 
nedlagd, om gäldenären gör ansök
ning därom hos konkursdomaren. 
Innan konkursdomaren meddelar 
beslut i anledning av ansökningen. 
skall han höra 1ill.~vnsmyndighe1en 

och förvaltaren. 
Är sådan ansökning gjord, äge 

konkursdomaren, om han finner 
skäl därtill, förordna, att medan an
sökningen är beroende på prövning 
boets egendom ej må säljas, så vitt 
det ej påkallas av anledning, som av
ses i 67 §.förs/a s1ycke1 andra och /red-

je punklerna. 

Varder konkursen nedlagd. läte konkursdomaren införa tillkännagivande 
därom en gång i allmänna tidningarna och den eller de ortstidningar, som 
bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. 
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152 ~ 36 

Ingives ackordsförslag i rätt tid, Ingives ackordsförslag i rätt tid, 
skall konkursdomaren inhämta ytt- skall konkursdomaren inhämta ytt-

rande av rättens ombudsman och för
valtaren huruvida förslaget bör fö

reläggas borgenärerna. A vsryrka de 
att så sker, må förslaget upptagas en
dast om konkursdomaren finner 

synnerliga skäl därtill. 

rande av förvaltaren huruvida för
slaget bör föreläggas borgenärerna. 
Avstyrker denne att så sker, må för
slaget upptagas endast om konkurs
domaren finner synnerliga skäl där

till. 

159 § 

Om både borgenär och borgensman 

eller annan som .förutom gäldenären 
ansvarar.för borgenärens fordran vilja 
rösta för denna i ackordfifrågan, ha 

de tillsammans en röst, vilken beräk

nas efter borgenärens.fordran. Kunna 

de icke enas. gäller borgenärens me
ning, om ej de andra lösa ur honom 
eller ställa betryggande säkerhet .för 
.fordringen. 

9 kap. 
Huru .förfaras skall, då konkursbo Särskilda bestämmelser om hand-

ej .förslår till bes/ridande av konkurs- läggning av mindre konkurser 

kostnaderna 

185 ~37 
Finner konkursdomaren, då beslut Konkurs skall handläggas enligt 

om konkurs meddelas, anledning till 185 a-185 g §§, om det .finnes anled-
antagande, all gäldenärens bo icke 
.förslår till bes/ridande av konkurskost
naderna, och ställes ej genast säkerhet 

.tör sagda kostnader, skall 11ad .förut 
i denna lag är stadgar om vidtagande 
av åtgärder då konkurs uppstå// icke 
äga tillämpning, uran gälle vad här ne
dan .föreskriioes: 

1) Konkursdomaren skall om kon
kursen genast urfarda kungörelse med 
uppgift om dagen, då konkursansök

ningen ingivits; och 1•arde i kungörelsen 
dessutom anmärkt, art anledning fin

nes till sådant antagande, som ovan 
sagts. Kungörelsen skall o.fördröjligen 
anslås i rä11ens kansli samt genast eller 

nästa posrdag avsändas.för all en gång 

ning antaga 

1) all gäldenärens bo ej räcker till 
betalning av de konkurskostnader som 
eljest skulle .fO!ia, eller 

2) art boer med hänsyn till dess om
fallning och övriga.förhållanden är av 
enkel beskaffenhet och all konkursen 
med .fördel kan genomföras uran all 
bevakningfiförfarancle enligt 5 kap. an

ordnas. 
När konkurs handlä!(ges enligt vad 

som sägs i .första s~vcker, skola före
skrifterna om handläggning a1• konkurs 

i 3 och 5-7 kap. äga tillämpning endast 
om det särskilt angives i de11a kapitel. 

36 5ena~te lydelse 
1970:848. 

17 Senaste lydelse 
1975:1263. 
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införas i allmänna tidningarna äl'en
som en el/N 11•å tidningar inom ort<'n: 
vat:jämte konkursdomaren har all om 
konkursen genast underrälla allmän
na åklagaren i orren samt, om gäl
denären är ämbets- eller (jänsteman, 
hans närmaste .förman. 

2) Konkursdomaren skall, där det 
pröms e1:forderligt, .förordna en god 
man att taga vård om gäldenärens bo. 
Har icke till konkursdomaren ingivits 
av gäldenären under edsfbrpliktelse 
underskrivenförteckning över hans till
gångar och skulder med uppgift om 
dels vwie borgenärs namn och post
adress, dels i vad mån skuld avser lön 
eller pension och dels de böcker och 
andra handlingar. som röra boet, skall 
god man alltid.förordnas. Det ålig{!er 
i sådant fall gode mannen att q/ör
dröjligen uppräffa och till konkursdo
maren inkomma med.förteckning, som 
nyss sagts, samt alf så snart kunskap 
l'lmnits om löne- eller pensionsskuld 
genast anmäla delfa till kronofogde
myndigheten i gäldenärens hemorts
kommun. Finnes ej liine- eller pen
sionsskuld skall defta anmärkas i.för
teckningen. Vid bouppteckning~för

räuningen skall gäldenären vara till
städes och under eds.förpliktelse red
/igen uppgiva boet. 

408 

Föreslagen ~wlel~e 

185 a ~ 38 

Beslutas au konkursen skall hand
läggas enligt 185 a-185 g §§, skall 
konkursdomaren genast utse en .för
valtare alf handha fijn:altningen a1· 

boet. /.fi"åga omjön·altare gäller 44 .\'>. 

h gäldenären dödsbo, behö1•er.för
valtare utses endast om bouppteckning 
ei11igt 20 kap. ärvdaba/ken ej har upp
rälfats eller e!jest särskilda skäl .mre
ligga. 

Beträffande tillsyn över.förvaltning
en äga 42. 59 och 60 .H· motsvarande 
tillämpning. Vidare giiller vad som i 

43 a § sägs om allmänt ombud. 
I fråga om entledigande av .förval

tare gäller 80 .~i i tillämpliga delar. Av
går .förvaltaren innan konkursen av
skrives, skall redovisning .för förvalt
ningen snarast tillställas konkursdo
maren och tillsynsmyndigheten. 

185 b ~ 
I fråga om jön•altarens allmänna 

åligganden och verksamhet i övrigt äga 
51-52 §§, 53 §första stycket, 54 och 
57 §§, 58 §första och andra styckena 
samt 60 § andra stycket motsvarande 
tillämpning. 

Förvaltaren skall lämna konkursdo
maren och tillsynsmyndigheten skriftlig 
uppgift om orsakerna till gäldenärens 
obestånd, såvitt de kunnat utrönas. 
Samtidigt skall anmärkas. om egen
dom har frångå// gäldenären under 
sådana .förhållanden alf återvinning 
till konkursboe1 kan ske och om del.fin
nes skälig anledning antaga all gälde
nären gior/ sig skyldig till brott mot si
na borgenärer. Finnes anledning till 
sådam antagande, skall grunden där-
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3) Framgår ej ni• bouppteckningen, 
att tillgång finnes till bestridande av 
konkurskostnaderna, kalle konkurs
domaren genast gäldenären att instäl
la sig for att fästa bouppteckningens 
riktighet med sådan ed. som i 91 § 
sägs. Edgången må ej utsättas att äga 
rum tidigare än en vecka efter det be
slutet om konkurs meddelades. Har 
konkursansökningen gjorts av borge. 
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för angivas. 
Så snart kunskap har vunnits om 

löne- eller pensionsskuld skall .forval
taren genast anmäla detta till krono
.fogdemyndigheten i den ort. där gäl
denären hör wara i 11•istcmål som angå 
gäld i allmänhet. Finnes ".i löne- eller 
pensionsskuld skal(lörvaltaren anmär
ka de/la i houppteckningen. 

Bouppteckningen skall jämte upp
gifter i de hänseenden som anges i 
andra stycket tillställas konkursdoma
ren och tillsynsmyndigheten snarast 
och senast en månad .!fån konkurs
beslutet. När särskilda omständigheter 
fereligga, får konkursdomaren bevi(ia 
uppskov. 

185 c § 

Om ej annat är .foreskrive1 skall 
egendom som finnes i boe/ sä(ias så 
snart det lämpligen kan ske. 

Beträ,ffande forsäljning av egen
dom, fortsät1ande eller återupptagan
de av rörelse, indrivning av fordringar 
och .förlikning angående osäker eller 
tvistig tillgång under konkursen gälla 
61. 63. 67, 70, 71 och 73-78 .\'§i lill
lämpliga delar. Fordran som kan göras 
gällande i konkursen skall anses som 
bevakad fordran. Den tid av fora vec
kor som enligt 73 fförs/a stycke/ skall 
räknasj;ånförsta borgenärssamman
trädet skall i s1ället räknas från kon
kursbeslutet. 

185 d § 

Så snart bouppteckning har tillställts 
konkursdomaren skall denne kalla 
gäldenären att inställa sig for all av
lägga sådan ed som avses i 91 §. Är 
gäldenären dödsbo och har fervallare 
ej utsetts, skall vad som i andra stycke I 
i nämnda paragraf sägs omferva/laren 
i stället gälla konkursdomaren. Ed
gången får ej äga rum tidigare än en 
vecka från konkursbeslutet. 
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när, i•arde underrättelse om tiden för 
edgången med posten översänd till 
honom. 

Edgångsyrkande, varom stadgas i 
93 §. må jämväl i fall, varom nu är 
fråga, av borgenär .{ramställas. 

Vad 4 kap. i övrigt.föreskriver i av
seende å edgång likasom ock vad i 
samma kapitel stadgas om pqföljd.för 
gäldenär av tredska att vid bouppteck
ning!jförrättning vara tillstädes och 
uppgiva boet skall i.fall, som här avses, 
äga motsvarande tillämpning. 

4) Varder ej genom tillägg vid bo
uppteckningens beedigande eller eljest 
ådagalagt, att tillgång finnes till be
stridande av konkurskostnaderna, och 
ställes ej heller säkerhet .för sagda 
kostnader, meddele konkursdomaren 
beslut om avskrivning av konkursen. 
Innan gäldenären beedigat boupp
teckningen eller annan .fullgjort ed
gång, som md hava förelagts honom, 
må konkursen ej avskrivas, där ej hin
der föreligger för edgångs fullgörande 
inom skälig tid och konkursdomaren 
finner anledning saknas till antagande, 
att genom edgången tillgång till kost
nadernas bestridande skulle yppas. 
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Finner konkursdomaren, sedan bo
uppteckningen har beedigats. efter till
synsmyndighetens hörande arr till
gångarna ej räcka till betalning O\' kon
kurskostnaderna och annan skuld som 
boet har ådragit sig. skall han besluta 
om avskrivning av konkursen. Sådant 
bes/utfår dock ej meddelas.förrän.för
valtaren har fullgjort vad som åligger 
honom enligt 185 b § andra stycket. 
Avskrives konkursen, skall redovisning 
för förvaltningen snarast tillställas 
konkursdomaren och tillsynsmyndig
heten. 

Föreligger hinder mot att boupp
teckningsed avlägges av gäldenären el
ler annan inom skälig tid och saknas 
anledning antaga att genom sådan ed
gång skulle yppas tillgång till betalning 
av kostnader och skuld som sägs i and
ra stycket, äger vad som .föreskrives 
där motsvarande tillämpning trots att 
edgång som sagts nu icke har.fullgjorts. 

185 e § 
Avskrives ej konkursen enligt 

185 d § skall boets medel. sedan all 
tillgänglig egendom harfi1rvandlats till 
pengar, delas 111 till borgenärerna i den 
mån medlen ej behövas .for betalning 
ai• konkurskostnaderna och annan 
skuld som boet har ådragit sig. Ut
delningen skall äga rum i enlighet med 
den rätt till betalning som tillkommer 
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borgenärerna. /fall som m•ses i 70 § 

andra s(rcket eller 71 §femte s~i·ckl'f 
utgör den omständir,heren. att där m•
sedd egendom icke har blivit såld, ~i 

hinder .för utdelning. 

Förslag till utdelning upprättas av 

förvaltaren. Förslaget skall för varje 
däri upptagen borgenär ange beloppet 

av hans.fordran med den ränra varpå 
utdelning skall beräknas, den jör
månsrätt som .fö(jer med fordringen 
och den utdelning som belöper på den
na. Vid.forslager skall.fogas sådanfiir
i•altningsredogörelse som sägs i 128 § 
tredje s(vcket. 

Vid tillämpning av 138 eller 139 § 
skall vad som sägs där om den dag, 

från 1•ilken tiden .för klander mot ut
delning~förslag är att räkna, i stället 

avse dagen .för utdelning~förslagets 

uppräuande. 

185 f § 
Fön·altaren skall genast tillställa 

konkursdomaren och tillsynsmyndig
heten utdelning!iförslaget och .förvalt
ningsredogörelsen. Han skall samtidigt 

tillställa konkursdomaren och tillsyns
myndigheten redovisning .för förvalt
ningen samt därvid bifoga de hand
lingar som kunna vara a1• betydelse.för 
kontroll av redovisningen. 

Konkursdomaren skall genast på 
det säll som sägs i 18 a §andra stycket 
kungöra all llldelning~förslag upprät
tats. Den som vill framställa invänd
ning mot utdelning~förslage/ skall göra 

deua hos konkursdomaren senast två 
veckor efter det all kungörelsen var in

förd i Post- och Inrikes Tidningar. 

Sedan tiden för im•ändning mot ut
delning~förslaget har utgåll, skall kon
kursdomaren .fastställa utdelning i 
konkursen enligt .förslager, om det ~i 

genom invändning eller på annat särr 
framgår arr fel eller brist som inverkat 
på någons räl/ föreligger. Finner kon-
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kursdomaren sig icke böra fastställa 
utdelning enligt.förslaget, skall han an
tingen göra behövliga ändringar i det 
och fastställa utdelning enligt det så
lunda ändrade .förslaget eller återför
visa ärendet tillfön:a/taren. Mot beslut 
om återförvisning får särskild talan ej 
föras. A tl nytl utdelnings,förslag har 
upprättats skall kungöras endast om 
skäl äro därtill. 

När beslut omfastställelse ar utdel
ning meddelas. skall konkursdomaren 
samtidigt besluta om avskrivning m• 
konkursen. 

185 g * 
Sedan beslut om fastställelse av ut-

delning i konkursen har vunnit laga 
kraft, skall.förvaltaren snarast tillställa 
borgenär de medel som tillkomma 
denne. Detta gäller dock ej beträffan
de.fordran som är beroende av villkor, 
som avses i 136 §, eller är.föremål.för 
rättegång. Borgenär är berätligad till 
den ränta som har upp/upit på medlen 
från dagen för utdelning~förslagets 

upprättande. När medlen ha tillställts 
borgenärerna, skal/förvaltaren anmä
la det hos konkursdomaren och till
synsmyndigheten. Har betalning u({al
lit på kapitalbeloppet av fordran. till 
säkerhet .för vilken företagsinteckning 
meddelats, gäller 145 af 

Bli medel tillgängliga .för utdelning 

sedan konkursen avskrivits. skall .för
valtaren utdela dem till borgenärerna 

ach avge redovisning.för.förmltningen 
av medlen. Bestämmelserna i 185 e 
och 185.f §§ om utdelning och redo
visning skola därvid tillämpas. A tl nytt 
urdelnings,förslag har upprätlats skall 
kungöras endast om skäl äro därtill. 
Om konkursdomaren med hänsyn till 
de med en utdelning .förenade kost
naderna finner att sådan icke lämp
ligen bör ske, äger han ~{ter.framställ
ning av .förvaltaren .förordna att med-
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5) Finnes boet .förslå till konkurs
kosrnadernas bes/ridande eller ställes 
säkerhetj(ir desamma. skall konkurs
domaren iakuaga 11ad som om.formä

les i 19 .1'. därvid likväl de tider, som 
enligt sagda paragraf skola räknas 
från det beslutet om konkurs med
delades, i stället skola räknas från da
gen får utfärdandet av kungörelse 
enligt paragrafen. Med konkursen 
skall jämväl i övrigt så.förhållas som 
i allmänhet är beträffande konkurser 

föreskrivet; dock au. där bouppteck
ningsed redan avlagts, det ej åligger 

gäldenären eller annan, som gåll 
eden. all ånyo fullgöra sådan edgång. 
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len i stället .för au utdelas skola ö1•er
lämnas till gäldenären. 

185 h § 
Om.förvaltaren i konkurs som hand

lägges enligt 185 a-185 g §§.fitmer att 

i 185 §.första s~vcket 2) angil>na för
utsä11ningar för sådan handläggning 
icke föreligga samt all boet räcker till 

betalning av de konkurskostnader, som 
följa med au konkursen handlägges i 
enlighet med 1•ad som i allmänhet är 
.föreskrivet ifråga om konkurs. och av 

annan boets skuld, skall han genast 

göra anmälan därom hos konkursdo

maren. Finner konkursdomaren efter 
tillsynsmyndighetens hörande anmäl

ningen vara befogad eller har på annat 
säll framgå/I au angivna omständig

heter.föreligga, äger 19 §motsvarande 
tillämpning. Därvid ska// likväl iakt
tagas au de tider som enligt 19 §sko
la räknas från det beslutet om kon
kurs meddelades i stället skola räk
nas från dagen får utfärdandet av 
kungörelse enligt samma paragraf 

Konkursen skall även i övrigt 
handläggas i enlighet med vad som i 
allmänhet är föreskrivet om konkurs. 
Förvaltaren skall därvid anses vara ut
sedd enligt 45 §. Bouppteckning som 
sägs i 53 §behöver icke ånyo upprät
tas. EJ heller behöver gäldenären eller 
annan som avlagt bouppteckningsed 
eller beedigat viss uppgift i bouppteck

ningen åter fullgöra sådan ed~ång. 

186 § 
Varder efter u((ärdandet a1• den i 

19 § 0111förmälda kungörelsen uppen
bart, all tillgång ej .finnes till bes/ri
dande av konkurskostnaderna, åligge 
.förvaltaren au utan dröjsmål göra an
mälan därom hos konkursdomaren. 
Vid sådan anmälan skal/fogas redo
visning får förvaltningen. 

Om förvaltare som har utse/Is enligt 
46 §.finner anledning antaga all till
gångarna i boet ej räcka till betalning 

av konkurskostnaderna och annan 
skuld som boet har ådragit sig, skall 
han genast göra anmälan därom hos 
konkursdomaren. Han skall samtidigt 
tillställa konkursdomaren och tillsyns
myndigheten redovisning får förvalt-
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Finner konkursdomaren efter rät
tens ombudsmans hörande anmäl
ningen vara befogad, /åte han kungö
ra densamma en gång i allmänna tid
ningarna och den eller de ortstidning
ar, som bestämts för offentliggörande 
av kungörelser om konkursen. Ställes 
inom trellio dagar.från det kungörel
sen infördes i allmänna tidningarna 
säkerhetfor konkurskosmaderna, vare 
anmälningen .fo1:fållen. Vill borgenär 
eller gäldenären annorledes visa, att 
tillgång finnes till best ridande av sag
da kostnader, göre anmälan därom 
hos konkursdomaren inom tid, som 
nyss nämnts, och äge konkursdomaren 
giva honom det rådrum. som prövas 
nödigt. Där säkerhet ej ställes eller Qfl

mälan, som sist sagts, e.i./Oranleder till 
antagande. all medel till gäldande a1• 

nämnda kostnader finnas. meddele 
konkursdomaren beslut om avskriv
ning av konkursen. 
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ningen. 
Finner konkursdomaren efter till

synsmyndighetens hörande anmäl
ningen vara befogad eller har han an
nan grund Jör antagande all tillgång
arna äro så otillräckliga som sägs i.förs
ta stycket, skall han kungöra delta 
på det säll som angives i 18 a .9 andra 
s(vcket. Vill borgenär eller gäldenä
ren visa att tillgång finnes till be
talning av nämnda kostnader och 
skuld, skall han anmäla delta hos 
konkursdomaren inom en månad 
från den dag då kungörelse var in_/Ord 
i Post- och Inrikes Tidningar. Kon
kursdomaren äger ge borgenären eller 
gäldenären behövligt rådrum. Föran
leder anmälan som sagts nu eller an
nan inträffad omständighet ej anta
gande au tillgång finnes till betalning 
av konkurskostnaderna och annan 
skuld som boet har ådragit sig, skall 
konkursdomaren besluta om avskriv
ning av konkursen. Har jön•altaren 
icke avgivit redovisning,/Or fon•altning
en, skall han tillställa konkursdomaren 
och tillsynsmyndigheten sådan redovis
ning innan beslut om avskrivning med
delas. 

187§ 
Avgår jon•altare eller gransknings

man sedan jämlikt J.86 § anmälan 
skell därom all tillgång ej .finnes till 
bes/ridande av konkurskostnaderna, 
ska.'/ borgenärssammanträde, som 
om./Ormäles i 49 _,1, ej utsä11as. så länge 

anmälningen är beroende på prövning. 

Avskrives konkursen enligt 185 d, 
185 f e/fer 186 §. skall konkursdoma
ren efter hörande av tillsynsmyndig
heten bestämma arvode til/./Orvaltaren 
och ersällning för kostnad som upp
draget har med,/Ort. I.fråga om arvode 
äga 82 och 83 §§. 84 § ./Orsta stycket 
samt 86 § motsvarande tillämpning. 

I fråga om kostnader ./Or konkurs 
som har handlagts enligt 185 a-185 g 
§§ gäller 81 §. 

Regeringen eller myndighet som re
geringen bestämmer fastställer taxa 
som skall tillämpas vid bestämmande 
av arvode til/./Orvaltaren. när konkurs 
avskrives enligt 185 d {. 
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188 § 

Varder konkurs. som uppstått ~fler 
ansökninf? a~· borf?enär, avskrivenjäm· 

likt 185 §, i•are borgenären pliktig att 

vidkännas de av/örfarandetföranled

da kostnaderna. däri inbegripen gott

görelse, ejier konkursdomarens beprö

vande, till god man. som omförmäles 

i nämnda paragraf under 2). Beslutet 

om konkursens avskrivande skall in

nehålla åläggande far borgenären att 

gälda nämnda kostnader. därvid varje 

kostnadsbelopp skall särskilt angivas. 
Har konkurs upphört annorledes än 

genom sluwtdelning, äge konkursdo

maren, i den mån konkursboet ~i läm
nar tillgång till gäldande av vad kon

kursdomaren .förskjutit .!Or kungörel

ser, kallelser och underrä11elser, som 

bort gäldas av boet. och kostnaderna 
ej heller kunnat u11agas av borgenär, 

vilken jämlikt.första s~vcket är ansvarig 

f(jr desamma, all av allmänna medel 

undfä ersättning ./Or vad sålunda for

s/.;jutits. 

Kostnaderna for konkurs som har 
avskrivits enligt 185 d § skola utgå ur 

konkursboet.fram.!Or annan skuld som 
boet har ådragit sig. Har konkursen 

uppstått på ansökan av annan borge

när än staten och kunna konkurskost

naderna ej uttagas ur boet, skall bor

genären betala dessa, dock högst ett 

belopp som motsvarar en tiondel ai• 

det vid tiden för konkursbeslutet gäl

lande basbeloppet enligt lagen 

(1962:381) om allmän.försäkring. Aro 

flera borgenärer betalningsskyldiga, 

svara de solidariskt. Beslutet om av

skrh•ning skall. i den mån boet befinnes 

otillräckligt, innehålla åläggande ./Or 

ansvarig borgenär att betala kostna
derna med angivna begränsning. Kun• 

na konkurskostnaderna ej uttagas ur 

boet eller av borgenären, skola de utgå 

av allmänna medel. 
Kostnaderna för konkurs som har 

avskrivits enligt 186 § skola utgå ur 

konkursboet framför annan skuld som 

boet har ådragit sig. Kunna konkurs

kostnaderna ej uttagas ur boet, skola 

de utgå av allmänna medel. 
Har konkurs upphört på annat sätt 

än som har angivits i första eller andra 

stycket, äger andra stycket motsvaran
de tillämpning. 

189 § 

Avgår förvaltare före konkursens 
avslutande, skall redovisning för för
valtningen, evad denna handhafts 
av den avgående ensam eller av ho
nom jämte annan, ofördröjligen av
givas. Har förvaltningen varit delad, 
såsom i 52 ~ första stycket är stadgat, 
skall redovisningen avse allenast den 
del av förvaltningen, som varit åt 
den avgående förvaltaren uppdra
gen. 

Avgår förvaltare som har utsetts 

enligt 45 eller 46 § före konkursens 
avslutande, skall redovisning för för· 
vallningen, evad denna handhafts 
av den avgående ensam eller av ho
nom jämte annan, ofördröjligen av
givas. Har förvaltningen varit delad, 
såsom i 50 § första stycket är stadgat, 
skall redovisningen avse allenast den 
del av förvaltningen, som varit åt 
den avgående förvaltaren uppdra
gen. 
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Då förslag till slututdelning fram
lägges eller, där ackord kommit till 
stånd, egendomen i boet återställes 
till gäldenären, skall ock redovisning 
för förvaltningen av boet avgivas. 

Rärtens ombudsman har att grans
ka redovisning, varom ovan för
mäles, och däröver avgiva utlåtande. 
Redovisningen och nämnda utlåtan
de skola därefter hållas tillgängliga 
för dem, som önska taga del av 
handlingarna. Avgives redovisning i 
sammanhang med framläggande av 
förslag till slututdelning, skola redo
visningshandlingarna vara att tillgå 
för granskning från och med samma 
dag och å samma ställe som utdel
ningsförslaget; och varde underrät
telse därom intagen i den kungörel
se, som omförmäles i 129 §. Då re
dovisning eljest avgives, äge om
budsmannen efter samråd med för-
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Då förslag till slututdelning fram
lägges enligt 129 .~· eller, där ackord 
kommit till stånd, egendomen i boet 
återställes till gäldenären, skall ock 
redovisning för förvaltningen av 
boet avgivas. 

Tillsynsmyndigheten har all grans
ka redovisning, varom ovan förmä
les, och däröver avgiva utlåtande. 
Redovisningen och nämnda utlåtan
de skola därefter hållas tillgängliga 
för dem, som önska taga del av 
handlingarna. Avgives redovisning i 
sammanhang med framläggande av 
förslag till slututdelning, skola redo
visningshandlingarna vara att tillgå 
för granskning från och med samma 
dag och å samma ställe som utdel
ningsförslaget; och varde underrät
telse därom intagen i den kungörel
se, som omförmäles i 129 §. Då re
dovisning eljest avgives, äge tillsyns
myndigheten efter samråd med för-

valq1ren bestämma ställe, där redo- vallaren bestämma ställe, där redo-
visningshandlingarna skola hållas visningshandlingarna skola hållas 
tillgängliga; Jåte ock en gång i all- tillgängliga; läte ock en gång i all-
männa tidningarna och den eller de männa tidningarna och den eller de 
ortstidningar, som bestämts för of- ortstidningar, som bestämts för of
fentliggörande av kungörelser om fentliggörande av kungörelser om 
konkursen, kungöra, från och med konkursen, kungöra, från och med 
vilken dag samt var handlingarna vilken dag samt var handlingarna 
komma att hållas tillgängliga. komma att hållas tillgängliga. 

I kungörelse angående redovisnings framläggande skall ock nämnas, att 
den, som vill klandra redovisningen, har att anhängiggöra sin talan på sätt 
och inom tid, som stadgas i 191 §. 

Då kungörelse, som ovan sägs, ut
färdas, skola redovisningshandling
arna i styrkt avskrift genom ombuds
mannens försorg tillställas konkurs
domaren för att hos honom vara att 
tillgå; äro räkenskaper eller andra 
handlingar, som bifogats redovis
ningen, av vidlyftigare beskaffenhet, 
vare dock ej nödigt, att avskrifter 
därav överlämnas. Det åligger där
jämte ombudsmannen att ofördröjli-

Då kungörelse, som ovan sägs, ut
färdas, skola redovisningshandling
arna i styrkt avskrift genom tillsyns

myndighetens försorg tillställas kon
kursdomaren för att hos honom vara 
att tillgå; äro räkenskaper eller andra 
handlingar, som bifogats redovis
ningen, av vidlyftigare beskaffenhet, 
vare dock ej nödigt, att avskrifter 
därav överlämnas. Det åligger där
jämte tillsynsmyndigheten att oför-
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gen efter kungörelsens utfärdande 
till gäldenären och varje borgenär, 
som i konkursen bevakat fordran 
men icke erhållit full betalning och 
vars adress är känd, med posten 
översända meddelande om innehål
let i kungörelsen angående redovis
ningen; dock att, där ackord kommit 
till stånd, dylikt meddelande ej skall 
avsändas till borgenär, som för sin 
bevakade fordran icke äger förmåns
rätt. 

417 
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dröjligen efter kungörelsens utfär
dande till gäldenären och varje bor
genär, som i konkursen bevakat 
fordran men icke erhållit full betal
ning och vars adress är känd, med 
posten översända meddelande om 
innehållet i kungörelsen angående 
redovisningen; dock att, där ackord 
kommit till stånd, dylikt meddelan
de ej skall avsändas till borgenär, 
som för sin bevakade fordran icke 
äger förmånsrätt. 

190 ~ 39 

Varder beslut om konkurs upp
hävt av högre rätt eller varder kon
kurs avskriven jämlikt I 24 § eller 
nedlagd jämlikt 149 §, skall förval
taren ofördröjligen till gäldenären 
avgiva redovisning för förvaltningen 
av boet. Har konkursdomaren jäm
likt 148 §förordnat, att konkursboet 
tillhöriga medel skola överlämnas 
till gäldenären, skall ock redovisning 
ofördröjligen avgivas till honom. 

Varder beslut om konkurs upp
hävt av högre rätt eller varder kon
kurs avskriven jämlikt I 24 § eller 
nedlagd jämlikt 149 §, skall förval
taren ofördröjligen till gäldenären 
och tillsynsmyndigheten avgiva redo
visning för förvaltningen av boet. 
Har konkursdomaren jämlikt 148 S 
eller 185 g § andra stycket förordnat, 
att konkursboet tillhöriga medel 
skola överlämnas till gäldenären, 
skall ock redovisning ofördröjligen 
avgivas till honom och tillsynsmyn

digheten. 
Avskrives konkurs enligt 186 §, gälle den redovisning, som enligt samma 

paragraf skall avgivas av förvaltaren, såsom slutredovisning. 

Redovisning som skall avges av för
valtaren enligt 185 a, 185 d eller 185 
f .~i gäller som slutredovisning. 

191§ 

Vill gäldenären klandra redovis
ning, varom stadgas i I 89 eller I 90 §, 
eller vill i fall, som avses i 189 §.bor
genär, vars rätt kan vara beroende 
av redovisningen, klandra densam
ma, skall talan instämmas till den 
rätt, där konkursen är eller varit an
hängig, inom tre månader, räknat i 
fall, som avses i 189 §, från den dag, 
27 RiksdaRen 1978/79. 1 sam/. Nr 105 

Vill gäldenären klandra redovis
ning, varom stadgas i 189 eller 190 §, 

eller vill i fall, som avses i 189 * eller 
190 § tredje stycket, borgenär, vars 
rätt kan vara beroende av redovis
ningen, klandra densamma, skall ta
lan instämmas till den rätt, där kon
kursen är eller varit anhängig, inom 
tre månader, räknat i fall, som avses 
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då redovisningen enligt vad kungjort 
blivit först varit för granskning till
gänglig, i fall ,:som avses i 190 ~ förs
ta stycket, från det redovisningen 
tillställdes gäldenären och i fall, som 
i 190 § andra stycket sägs, från det 
beslutet om avskrivning av konkur
sen vann laga kraft. 

418 
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i 189 ~.från den dag, då redovisning
en enligt vad kungjort blivit först va
rit för granskning tillgänglig, i fall, 
som avses i 190 § första stycket, från 
det redovisningen tillställdes gälde
nären, i fall, som i 190 ~ andra styc
ket sägs, från det beslutet om avskriv
ning av konkursen vann laga kraft 
och i fall, som avses i 190 § tredje 
stycket, från det redovisningen inkom 
till konkursdomaren. 

Tillsynsmyndigheten.får klandra re
dovisning som avses i 189 eller I 90 §. 
Härvid äga bestämmelserna i forsla 
stycket ovan om gäldenärens klander
talan motsvarande tillämpning. I .fall 
som avses i 190 § forsla stycket skall 
dock k/andertiden räknas från det re
dovisningen tillställdes tillsynsmyndig
heten. 

200 § 

Vad i denna lag stadgas därom att 
förvaltningsåtgärd ej må vidtagas, 
med mindre gäldenären lämnat sitt 
samtycke eller.fått til(fälle att yttra sig, 
skall icke äga tillämpning, då gälde
nären rymt eller eljest ej kan anträf
fas med kallelse. 

Vad i denna lag stadgas därom att 
förvaltningsåtgärd ej må vidtagas, 
med mindre gäldenären lämnat sitt 
samtycke, skall icke äga tillämpning, 
då gäldenären rymt eller eljest ej kan 
anträffas med kallelse. 

201 ~40 

Om det, sedan konkursbeslut 
meddelats, finnes föreligga synner
liga skäl att konkursen handlägges 
på annan ort, kan konkursdomaren 
efter samråd med konkursdomaren 
på den andra orten bestämma att 
konkursen skall handläggas av den
ne. 

Om det, sedan konkursbeslut 
meddelats, finnes föreligga synner
liga skäl att konkursen handlägges 
på annan ort, kan konkursdomaren 
efter samråd med konkursdomaren 
på den andra orten bestämma att 
konkursen skall handläggas av den
ne och, när det .finnes påkallat, a// 
tillsynen överforvaltningen skall hand
has av kronofogdemyndigheten på den 
nya handläggningsorten. 

20H 

Erfordras under konkursen änd- Erfordras under konkursen änd-
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rad föreskrift, i vilken eller vilka rad föreskrift, i vilken eller vilka 
ortstidningar kungörelser angående ortstidningar kungörelser angående 
konkursen skola införas, ankomme konkursen skola införas, ankomme 
på konkursdomaren att meddela och på konkursdomaren att meddela och 
låta kungöra sådan föreskrift; under- låta kungöra sådan föreskrift; under-
rätte ock ofördröjligen räuens om- rätte ock ofördröjligen tillsynsmyn-
budsman därom. digheten och .fon•altaren därom. 

Möter hinder för införande av kungörelse om konkursen i ortstidning, 
som i sådant avseende bestämts. skall kungörelsen anses behörigen of
fentliggjord, ändå att den ej intagits i den tidning. 

Kungörelse om konkursmåls handläggning vid rätten må utan hinder 
av föreskrift, att densamma skall införas i ortstidning minst tio dagar före 
den, som utsatts för handläggningen, i sådan tidning införas senare, om 
konkursdomaren finner särskilda omständigheter därtill föranleda. 

203§ 

I stället för att i enlighet med vad förut i denna lag finnes stadgat genom 
kungörelse kalla borgenärer till rätten, då konkursmål skall där handläggas, 
bör konkursdomaren tillämpa annat kallelsesätt, om det kan ske utan ökning 
av kallelsekostnaden. Kungörelse må dock ej utbytas mot särskilda kallelser, 
så framt ej alla borgenärer, som i målet äga talan, underrättas så tidigt, 
att de kunna själva eller genom ombud infinna sig. Där kallelse sist tio 
dagar före den för handläggningen utsatta dagen med posten avsänts till 
borgenär, vars adress är känd, skall den borgenär anses behörigen under
rättad. 

A kallelse till borgenärssammanträ
de, som hålles efter bevaknings/idens 
utgång och icke avser prövning av ac
kordfi/Örslag, skall vad i./brsta s(ycket 
stadgas äga motsvarande tillämpning. 

205 § 

Byter gäldenären hemvist under 
konkursen. skall rä11er.s ombudsman 
hos konkursdomaren göra anmälan 
om gäldenärens nya hemvist. 

För kostnader hos tiffsynsmyndighe
ten utgår ersättning till staten enligt 
bestämmelser som regeringen medde
lar. Sådana kostnader utgöra kon
kurskostnader. 

206 § 

Där ej av bestämmelserna i denna 
lag annat .föranledes. skola till räflens 
ombudsman överlämnade handlingar 
rörande konkursen så snart lämpligen 
kan ske tillställas .förvaltaren .för afl 

Föreligger vid konkursens avslutan
de hinder mot all riff gäldenären åter
ställa de böcker och andra handlingar 
rörande boer, vilka .förvaltaren tagit 
hand om, skola de överlämnas till till-
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av honom fön•aras. Behöverfön•alta
ren tillgång till handling, som av om
budsmannen innehaves, ombesö~je 

ombudsmannen avskrift därav.för.för
valtarens räkning. 

207 § 

Protokollen vid alla in,för rät1ens 
ombudsman hållna borgenärssam
manträden skola e.fler konkursens 
upphörande a1• honom överlämnas till 
konkursdomaren.för a11fön1aras i rät
tens arkiv. 

183 ~41 

Menar någon borgenär, all omröst
ning rörande val av .förvaltare eller 
granskningsman eller suppleant .för 
granskningsman icke lagligen skell el
ler all beslut av borgenärerna i annan 
fråga, vars avgörande på dem ankom
mer, icke /ag/igen tillkommit, äge han 
däröver an,föra besvär. 

Ar beslut. varöver enlig/ .försla 
s1ycke1 klagan må.föras genom bes11är, 
fa11ar vid sammanträde in,för rättens 
ombudsman, skall klagan .föras hos 
den räl/, där konkursen är anhängig. 
Besvären skola i sådantfall inom.fjor
ton dagar ingivas till konkursdomaren; 
och .förordne han, där det prövas nö
digt, att ö11riga rättsägare skola vid 

borgenärssammanträde erhålla del av 
besvären .för all å viss dag avgiva .för
klaring däröver in,för rällen vid även

(\'r, all målet ändock .företages. Har 
beslu1e1fat1a1s vid sammanträde in,för 
konkursdomaren, gälle i fråga om 
klagan däröver vad om klagan ö11er 
konkursdomarens bes/ur är sradgat. 

Vill gäldenären föra klagan i fall. 
där det enligt 11ad 011an stadgas är bor
genär medgivet, have lov därtill, så 
framr hans räll kan vara beroende av 
bes/uter. Anser gäldenären, att genom 
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synsmyndil{heten, om ej .förvalraren 
anser all han bör bevara dem. Hand
lingarna skola bevaras i enligher med 
vad som i valje särskilt fall gäller om 
arkivering. 

207 § 

Om borgenär anser all beslut av 
borgenärerna ifråga som avses i 108 § 
tredje s(vcket andra punkten icke har 
tillkommit på lagligt säll, får han an
.föra besvär däröver. 

Anser borgenär eller gäldenären all 
beslut varigenom ackord~förslag .för
kastats av borgenärerna icke har till
kommit på lagligt säll, får bes1•är an
.föras mot beslutet, av gäldenären dock 
endast om hans rätt kan vara beroende 
därav. 

I fråga om besvär som avses ovan 
äga bestämmelserna i 210 .~om klagan 
över konkursdomarens beslut motsva
rande tillämpning. 
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borgenärernas bes/ur om .f<msärrande 

a1• gäldenärens rörelse längre än err 

år.från.första borgenärssammanträdet 

eller om uppskol' utöl'er nämnda tid 
med.försäljning ar boets egendom eller 

med indrivning a1• dess.fordringar kon
kursutredningen oskäliKt.fiirlänges, äge 

han ock över sådant beslut fora kla

gan. Ifråga om klagan. varom i detta 

srycke.förmäles. skall vad ovan är fo
reskriver om klagan av borgenär äga 

motsl'arande tillämpning. 

Borgenärsbeslut gånge I/Ian hinder 

al' klagan i verkställighet, där ejjorbud 

däremol meddelas av konkursdoma

ren, då besvären ingivils till honom, 

eller av den rärr, där målet är anhäng-
. igt. 

Konkursdomaren äge, ändå att han 

är jävig, meddela de bes/111 eller vid

taga de åtgärder. som omformälas i 

6 § tredje stycket, 7 och JO§§, 12 § 
andra stycket samt 13, 15, 19 och 

201 §§; finner konkursdomaren. då 

konkurs uppstått, anledning till anta

gande, arr gäldenärens bo icke .fors/år 

till bestridande av konkurskostnader
na, äge han ock, utan hinder av jäv, 

vidtaga de åtFJärder, som för sådant 

fall föreskrivas i 185 § under I) och 

2). Är konkursdomaren avjäv hindrad 

421 

208 § 

Mot tjänsteman vid tillsynsmyndig

heten gälla samma jäl' som i 4 kap. 
rättegångsbalken foreskrivas i fråga 

om domare. Sådan tjänsteman skall 

dock ej anses jävig dä1:för att han på 

(iänstens vägnar har vidtagit exek111iv 

åtgärd eller tagit befallning med in
drivning hos gäldenären eller dä1:for arr 
gärning har.förövats mor honom i eller 
for hans tjänst. 

Mot tillsynsmyndighetens besl111 en
ligt denna lagfår talan ej.föras utom 

i fall som avses i 27 eller 98 §. 
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af/ utse konkur~/ön·altare enligt 43 .11. 

skall han uppdraga åt lämplig person 
af/ taga vård om boet intill dess .för
valtare varder m· ojä1•ig domare ut

sedd. 

422 
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210 ~43 

Över beslut, som konkursdoma
ren meddelat i fall, där sådant enligt 
denna lag på honom ankommer, må 
klagan föras i hovrätten; dock må ej 
klagas därö1•er att räf/ens ombudsman 
entledigats eller an.förvaltare tillhållits 
att fi11fgöra sina åligganden. 

Över beslut, som konkursdoma
ren meddelat i fall, där sådant enligt 
denna lag på honom ankommer, må 
klagan föras i hovrätten. 

Vill någon klaga däröver att konkurs blivit nedlagd jämlikt 149 §, varde 
tiden för besvärs anförande räknad från det kungörelsen om konkursens 
nedläggande infördes i allmänna tidningarna. 

Beslut av konkursdomaren i frå- Beslut av konkursdomaren i de 
[!.Or, som om.förmäles i 3, 4 eller 6 kap., 
eller om förordnade eller entledigan
de av tillsynsman enligt 171 b § län
der omedelbart till efterrättelse, om 
ej annat förordnas; dock att vad så
lunda stadgats icke skall äga tillämp
ning å beslut, varigenom förelagt 
vite utdömts. 

hänseenden som a1•ses i 3. 4 eller 6 
kap., eller om förordnande eller ent
ledigande av tillsynsman enligt 171 
b * eller om utseende eller entledigan
de m•.fån•altare enligt 185 a .1\ länder 
omedelbart till efterrättelse, om ej 
annat förordnas; dock att vad sålun
da stadgats icke skall äga tillämpning 
å beslut, varigenom förelagt vite ut
dömts. 

210 a ~ 

Talan mot konkursdomarens beslut 
ifråga om utseende eller entledigande 

av .förvaltare, om antalet jorvaltare, 
om delning a1• .förvaltningen mellan 

flera .förvaltare eller om an•ode eller 

kostnadsersät1ning till.förvaltare enligt 

18 7 f .första stycket får föras även av 
tillsynsmyndigheten. 

211 ~ 44 

Mål. som avses i 16. 27, 85. 93, 
98, 164 eller 183 ~. skall utan för
beredelse företagas till hµvudför
handling. Utsättes målet till fortsatt 
eller ny huvudförhandling, ägc rät-

Mål, som avses i 16, 85, 93 eller 
164 §, skall utan förberedelse före
tagas till huvudförhandling. Utsättes 
målet till fortsatt eller ny huvudför
handling, äge rätten, om det erford-
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ten, om det erfordras för att målet 
vid denna skall kunna slutföras, för
ordna, att förberedelse skall äga rum, 
samt meddela erforderliga föreskrif
ter därom. Vid huvuqfrjrhandling i mål 
som avses i 16 ~- eller 85 § är rälfen 

don1/0r med en lagfaren domare. 
Mål, som avses i 109 eller 130 §, 

må e.i./öretagas till hul'uqförhandling, 
med mindre sammanträde./Or muntlig 
.förberedelse hållits. Lämna samtliga 
närvarande sitt samtycke därtill eller 
finnes saken uppenbar, må huvud
förhandlingen hållas i omedelbart 
samband med förberedelsen. Hålles 
ej huvuqförhandlingen i omedelbart 

samband medf<jrberedelsen, skall en-
1•ar som nä1varit och l'ars adress är 

känd erhålla särskild underrälfelse om 
tid och ställe för huvuq/Orhandlingen, 

såframt e.i besked därom lämnats un
der förberedelsen. 

423 

Föreslagen lydelse 

ras för att målet vid denna skall kun
na slutföras, förordna, att förberedel
se skall äga rum, samt meddela er
forderliga föreskrifter därom. 

1 mål, som avses i 109 eller 130 §, 
skall hul'uqförhandling_f<jregås al' för

beredelse, om det behövs. Hålles sam

manträde./Or muntlig.förberedelse och 
lämna samtliga närvarande sitt sam
tycke därtill eller finnes saken 
uppenbar, må huvudförhandlingen 
hållas i omedelbart samband med 
förberedelsen. 

Vid hul'uqf<jrhandling i mål som al'

ses i denna paragraf är rätfen dom.för 
med en lagfaren domare. 

Uteblir i mål, som avses i denna paragraf, part eller annan, som äger 
komma tillstädes vid förhandling, utgöre det ej hinder för målets hand
läggning och avgörande, om ej annat är stadgat. 

Beträffande talan mot avgörande Beträffande talan mot avgörande 
i mål, som nu sagts, gälle vad i rät- i mål, som nu sagts. gälle vad i rät-
tegångsbalken är stadgat om talan tegångsbalken är stadgat om talan 
mot beslut i mål, som väckts vid un- mot beslut i mål, som väckts vid un-
derrätt. Ö1•er underrälfs eller hovrätfs derrätt. 
beslut, varigenom sådan av gäldenä-
ren.förd talan. som avses i 183 §tredje 
stycket andra punkten, blivit bifallen, 
må klagan ej .töras. 

Åtal mot gäldenär för brottsligt 
förhållande mot borgenärer, så ock 

211 a § 
Talan mot avgörande i mål som av

ses i 85 .§ får föras även av tillsyns
myndigheten. 

Åtal mot gäldenär för brottsligt 
förhållande mot borgenärer, så ock 
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åtal för förbrytelse, som omförmäles 
i 213 eller 214 ~. mä väckas vid den 
rätt, där konkursen är eller varit an
hängig. 

424 
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åtal för förbrytelse, som omförmäles 
i 213 §, må väckas vid den rätt, där 
konkursen är eller varit anhängig. 

Talan, som avses i 216 §, skall anhängiggöras vid den rätt, dit målet 
om gäldenärens försättande i konkurs hänskjutits eller skolat hänskjutas, 
och mä i nämnda mäl utan stämning väckas, ändå att den, mot vilken 
sådan talan föres, är tillstädes genom ombud. 

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

konkursbeslutet meddelats före ikraftträdandet. 
3. Förekommer i annan lag eller författning bestämmelse om att åtgärd 

skall ha vidtagits viss tid efter första borgenärssammanträdet i konkurs eller 
att viss rättsverkan skall inträda viss tid efter detta sammanträde skall, 
om konkursen handlägges enligt 185 a-185 g §§,fristen i stället räknas från 
tidpunkten för konkursbeslutet. 

4. Åtgärd som enligt föreskrift i lag eller annan författning ankommer 
på rättens ombudsman skall i stället vidtagas av förvaltaren. 

5. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 
ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestäm
melsen. 

Förslag till 
Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrives att 12 kap. 31 §jordabalken' skall ha nedan an
givna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 kap. 
31 § 

Försättes hyresgästen i konkurs, 
får konkursboet uppsäga avtalet. Be
träffande bostadslägenhet fordras 
dock att gäldenären samtycker till 

Försättes hyresgästen i konkurs, 
får konkursboet uppsäga avtalet. Be
träffande bostadslägenhet fordras 
dock att gäldenären samtycker till 

uppsägningen eller att rättens om- uppsägningen. 
budsman godkänner denna. 

Har lägenheten ej tillträtts när konkursen inträffar.och har ej hyresvärden 
säkerhet för avtalets fullgörande med vilken han skäligen kan nöjas, får 
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hyresvärden uppsäga avtalet, om han ej erhåller sådan säkerhet inom en 
vecka efter anfordran. 

Inträffar i fråga om annan lägenhet än bostadslägenhet konkursen efter 
tillträdet och har ej hyresvärden säkerhet för avtalets fullgörande med vilken 
han skäligen kan nöjas. får hyresvärden uppsäga avtalet, om ej sådan säkerhet 
ställes inom en månad efter anfordran eller inom samma tid konkursboet 
förklarar sig vilja svara för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden eller, 
när hyresrätten får överlåtas, överlåtelse sker i enlighet med avtalet. 

Uppsäges avtalet enligt första-tredje stycket, har hyresvärden rätt till er
sättning för skada. 

Denna lag träder i kraft den 

Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrives att 17 kap. 13 §brottsbalken skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 kap. 
13 § 

Den som bryter mot förbud att sälja eller skingra gods eller att utgiva annans 
gods, rubbar gods som blivit satt i kvarstad, utmätt eller beslagtaget, skadar 
eller borttager myndighets anslag eller försegling eller eljest olovligen öppnar 
vad myndighet tillslutit eller ock överträder annat dylikt av myndighet med
delat förbud, dömes för överträd e Is e av myndighets bud till 
böter eller fängelse i högst ett år. 

Vägrar någon inträde som förrätt
ningsman äger fordra, dömes för 
hindrande av förrätt
n i n g till böter. 

Denna lag träder i kraft den 

Vägrar någon inträde som förrätt
ningsman äger fordra, dömes för 
hindrande av förrätt
n i n g till böter. Detsamma gäller 
om någon vägrar konku~/örvaltare in
träde som han äger.fordra enligt kon
kurs/agen (1921:225). 
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Förslag till 
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Lag om ändring i lagen (1921:244) om utmätningsed 

Härigenom föreskrives att 13 § lagen (1921 :244) om utmätningsed skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13§ 

Har gäldenär avlagt utmätningsed, vare han ej pliktig att innan tre år 
förflutit ånyo avlägga sådan ed, där det ej göres sannolikt, att ny tillgång 
efter edgången tillfallit honom. 

Samma lag vare, då gäldenären av
lagt bouppteckningsed i konkurs, 
som avskrivits jämlikt 185 eller 
186 ~ konkurslagen eller avslutats 
genom sluturdelning utan att icke för
månsberättigade borgenärer erhållit 
full betalning. I nu sagda fall skall 
tiden räknas från det konkursen upp
hörde. 

Denna lag träder i kraft den 

Samma lag vare, då gäldenären av
lagt bouppteckningsed i konkurs 
som avskrivits jämlikt 185 d eller 
186 § konkurslagen (1921:225) eller 
avslutats på annat säll utan att icke 
förmånsberättigade borgenärer er
hållit full betalning. I nu sagda fall 
skall tiden räknas från det konkursen 
upphörde. 

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken kon
kursbeslutet meddelats före nämnda dag. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1956:217) om vissa kreditinrättningars 
konkurs 

Härigenom föreskrives, dels att 4 § skall upphöra att gälla, dels att 3 § 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~ydelse 

Konkursdomaren äger af/ utan hin
der av l'ad som stadgats i 19 § kon
kurs/agen bestämma af/ kungörelser 
angående konkursen skola in.foras i 
.flera än två tidningar i den ort, varest 
kreditinrättningens styrelse har sitt 
säte. samt en eller flera tidningar på 
annan ort, där den har kontor. 

Föreslagen lydelse 

3 §I 

Förvaltarna åligger att upprätta förteckning över de borgenärer, vilka enligt 
kreditinrättningens räkenskaper hava fordran hos kreditinrättningen på 
grund av insättning på räkning eller enligt sparbanksbok. Förteckningen 

skall för varje borgenär upptaga beloppet av hans fordran. Är ränta på ford

ringen utfäst, skall tillika upptagas den dag, från vilken räntan är ogulden, 
jämte räntefoten. 

Förteckningen skall i huvudskrift 
av förvaltarna så fort ske kan ingivas 

till konkursdomaren. Vid huvud
skriften bör fogas avskrifter till det 
antal, som påkallas av vad här efteråt 
stadgas. Sedan avskrifternas över
ensstämmelse med huvudskriften 
blivit av konkursdomaren bekräftad, 
skall förteckningen i sålunda styrkt 
avskrift under de trettio sista dagar
na före utgången av den för bevak
ning av fordringar utsatta tiden för 
envar, som vill taga del av densam
ma, hållas tillgänglig hos konkurs

domaren, hos rättens ombudsman 
samt vid vart och ett av kreditin
rättningens kontor. 

Förteckningen skall i huvudskrift 

av förvaltarna så fort ske kan ingivas 
till konkursdomaren. Vid huvud
skriften bör fogas avskrifter till det 
antal, som påkallas av vad här efteråt 
stadgas. Sedan avskrifternas över
ensstämmelse med huvudskriften 
blivit av konkursdomaren bekräftad, 
skall förteckningen i sålunda styrkt 
avskrift under de trettio sista dagar
na före utgången av den för bevak
ning av fordringar utsatta tiden för 
envar, som vill taga del av densam
ma, hållas tillgänglig hos konkurs

domaren, hos förvaltarna samt vid 
vart och ett av kreditinrättningens 
kontor. 

Fordran, som upptagits på förteckningen, skall anses vara bevakad i kon
kursen som om borgenären själv hade anmält densamma inom den för 
fordringars bevakning utsatta tiden. 

Till borgenärer, varom ovan i denna 
paragraf förmäles, skola kallelsebrev 
enligt 20 § konkurs/agen icke utsän-

Vad konkursdomaren bestämt en
ligt 103 § konkurs/agen (1921:225) 
skall kungöras en gång i Post- och 

I Senaste lydelse 
1970:855. 
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Nuvarande ~vdelse 

das. Erinran därom skall intagas i 
kungörelse, som sägs i 19 § samma 
lag. Meddelanden enligt 103 § kon
kurs/agen skola ej heller utsändas till 
sådana borgenärer. uran skall i stället 
vad konkursdomaren enligt sistnämn
da paragraf bestämt kungöras en 
gång i allmänna ridningarna och den 
eller de ortstidningar, som bestämts 
för offentliggörande av kungörelser 
om konkursen. Utan hinder av vad 
i 129, 155, 161 och 189 §§konkurs
lagen föreskrives om utsändande av 
meddelanden samt avskrifter av ac
kordsförslag och yttranden må inne
hållet i nämnda meddelanden och 
handlingar i annan ordning, som av 
konkursdomaren bestämmes efter 
samråd med rärrens ombudsman och 
förvaltarna, bringas till ifrågavaran
de borgenärers kännedom. Under
rättelse om vad sålunda bestämts 
skall genom rärrens ombudsmans för
sorg kungöras i de tidningar, som 
nyss sagts. 

Denna lag träder i kraft den 
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Föreslagen ~vdelse 

Inrikes Tidningar och den eller de 
ortstidningar, som bestämts för of
fentliggörande av kungörelser om 
konkursen. Utan hinder av vad i 
129, 155, 161 och 189 §§ konkursla
gen föreskrives om utsändande av 
meddelanden samt avskrifter av ac
kordsförslag och yttranden må inne
hållet i nämnda meddelanden och 
handlingar i annan ordning, som av 
konkursdomaren bestämmes efter 
samråd, när 189 § konkurs/agen är 
tillämplig med tillsynsmyndigheten i 
konkursen och eljest med förvaltarna, 
bringas till ifrågavarande borgenä
rers kännedom. Underrättelse om 
vad sålunda bestämts skall, när ai•
steg gjorts från .föreskri/ierna i 189 § 
genom tillsynsmyndighetens och i öv
riga fall genom .förvaltarnas försorg, 
kungöras i de tidningar, som nyss 
sagts. 

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken kon
kursbeslutet meddelats före ikraftträdandet. 



Prop. 1978/79: 105 429 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs 

Härigenom föreskrives att 2. 3, 6, 7 och 8 **lagen (1970:74i) om statlig 
lönegaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen lvdelse 

2 SI s 

Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller annan er
sättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen ( 1970:979) och 
för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma lag. 

Har någon på grund av fordran 
som omfattas av garantin ansökt om 
gäldenärens försättande i konkurs, 
utgår betalning även för kostnaden 
härför och, om konkursen avskrivits 
enligt 185 § konkurslagen (1921: 
225), för kostnad som han ålagts att 
utge enligt 188 ~ samma lag. 

Har någon på grund av fordran 
som omfattas av garantin ansökt om 
gäldenärens försättande i konkurs, 
utgår betalning även för kostnaden 
härför och, om konkursen avskrivits 
enligt 185 d * konkurslagen 11921: 
225). för kostnad som han ålagts att 
utge enligt 188 * samma lag. 

Beträffande fordran. med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen gäller 
garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar tolv gånger 
det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt I kap. 6 § 

lagen (1962:381) om allmän försäkring. Betalning utgår därvid för fordran 
som avser ersättning för särskilda kostnader framför annan fordran. 

Betalning enligt garantin utgår en
dast för fordran som bevakats i kon
kursen eller. i fall som avses i 7 *· 
blir k;ind for myndighet som där sägs 
inom ett år från det att beslut om 
avskrivning av konkursen vunnit 
laga kraft. Har arbetsgivaren tidigare 
varit försatt i konkurs, utgår icke be
talning för fordran som gjorts eller 
kunnat göras gällande i den konkur
sen. 

Konkur~förvaltaren skall snarast 
efter konkursbeslutet underrätta 
myndighet som avses i 5 § om ford
ran på lön för uppsägningstid i den 
mån fordringen enligt förvaltarens 
bedömande är klar. Underrättelse 

Betalning enligt garantin utgår en
dast för fordran som bevakats i kon
kursen eller, i fall som avses i 8 * 
första stycket, blir känd för myndig
het som där sägs inom ett år från 
det att beslut om avskrivning av 
konkursen vunnit laga kraft. Har ar
betsgivaren tidigare varit försatt i 
konkurs, utgår icke betalning för 
fordran som gjons eller kunnat göras 
gällande i den konkursen. 

Förvaltare i konkurs, som handläg
ges i enlighet med vad som i allmänhet 

är.föreskrivet ifråga om konkurs. skall 
snarast efter konkursbeslutet under
rätta myndighet som avses i 5 § om 
fordran på lön för uppsägningstid i 

I Senaste lydelse 1975:1250. 
2 Senaste lydelse 1975: 1261. 
3 Senaste lydelse 1975: 1261. 
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1975:1261. 
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Nuvarande lydelse 

bör lämnas även om annan fordran 
som omfattas av garantin under 
samma förutsättning. I övrigt skall 
underrättelse lämnas utan dröjsmål 
när fordran som omfattas av garan
tin efter bevakning blivit utdelnings
gill. 
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Föreslagen lydelse 

den mån fordringen enligt förvalta
rens bedömande är klar. Underrät
telse bör lämnas även om annan 
fordran som omfattas av garantin 
under samma förutsättning. I övrigt 
skall underrättelse lämnas utan dröjs
mål när fordran som omfattas av 
garantin efter bevakning blivit utdel-
ningsgill. 

Underrättelse som avses i första stycket behöver icke lämnas i den mån 
arbetstagaren får lyfta betalning för sin fordran enligt 143 ~ konkurslagen 
! 1921 :225), beträffande fordran på lön för uppsägningstid på fordringens för
fallodag och beträffande annan fordran utan dröjsmål sedan fordringen blivit 
utdclningsgill. 

När underrättelse lämnas enligt första stycket första eller andra meningen 
skall konkursförvaltaren samtidigt för arbetstagarens räkning bevaka fordran 
som avses med underrättelsen. Bevakning sker genom att förvaltaren till
ställer konkursdomaren två kopior av underrättelsen med angivande av att 
denna avser bevakning. Förvaltaren skall i sådant fall genast underrätta 
arbetstagaren om bevakningen. 

7 §4 

Handlägges konkurs enligt 185 § 
konkurslagen (1921:225) och finnes 
anledning antaga att fordran, som 
omfattas av garantin, kan göras gäl
lande, skall konkursdomaren genast 
sända underrättelse därom till kro
nofogdemyndigheten i gäldenärens 

hemortskommun. Sedan tid för gäl
denärens edgång har bestämts, skall 
myndigheten underrättas därom. 
Myndigheten har behörighet som 
borgenär, även om staten icke inne
har fordran hos gäldenären. 

Första stycket gäller i tillämpliga 
delar, när konkursdomaren mottagit 
anmälan som avses i 186 ~ konkurs
lagen (1921:225) utan att underrät
telse som avses i 6 ~ lämnats dess
förinnan. 

Handlägges konkurs enligt 
185a-185g .H konkurslagen (\921: 
225) och finnes anledning antaga att 
fordran, som omfattas av garantin, 
kan göras gällande, skall konkursdo
maren genast sända underrättelse 
därom till kronofogdemyndigheten i 
den ort, där gäldenären bör S\1ara i 

tvistemål som angår gäld i allmänhet. 

Sedan tid för gäldenärens edgång har 
bestämts, skall myndigheten under
rättas därom. Myndigheten har be
hörighet som borgenär, även om sta
ten icke innehar fordran hos gälde
nären. 

Första stycket gäller i tillämpliga 
delar, när konkursdomaren.från kon

kursforvaltaren mottagit anmälan 

som avses i 186 §konkurslagen eller 

fråga på annat sätt uppkommit om av

skrivning av konkursen enligt nämnda 

paragraf utan att underrättelse som 
avses i 6 § lämnats dessförinnan. 
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Nuvarande ~vdelse 

Det åligger kronofogdemyndighet 
som får underrättelse enligt 7 § att 
skyndsamt pröva i vad mån betal
ning enligt garantin skall utgå för 
fordran i konkursen. Detta gäller 
även när fordran i konkursen på an
nat sätt blir känd för myndigheten. 
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Föreslagen ~rdelse 

Det åligger kronofogdemyndighet 
som får underrättelse enligt 7 ~ eller 
anmälan enligt 185b § konkurs/agen 
(1921 :225) att skyndsamt pröva i vad 
mån betalning enligt garantin skall 
utgå för fordran i konkursen. Detta 
gäller även när fordran i konkursen 
på annat sätt blir känd för myndig
heten. 

Arbetsgivare är skyldig att vid kronofogdemyndighetens prövning enligt 
första stycket på anfordran lämna uppgift om arbetstagares anställnings
och avlöningsförhållanden eller pensionsförhållanden. Undandrager sig ar
betsgivaren att fullgöra detta, kan han efter omständigheterna hämtas eller 
häktas. 

Beslut om hämtning eller häkt
ning meddelas av konkursdomaren 
efter framställning från kronofogde
myndigheten. Kostnaden för hämt
ning eller häktning utgår av allmän
na medel. I övrigt gäller beträffande 
sådan åtgärd 95 § konkurslagen 
(1921 :225) i tillämpliga delar. 

Beslut om hämtning eller häkt
ning meddelas av konkursdomaren 
efter framställning från kronofogde
myndigheten. Kostnaden för hämt
ning eller häktning utgår av allmän
na medel. I övrigt gäller beträffande 
sådan åtgärd 95 § konkurslagen i till
lämpliga delar. 

Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsmål underrätta den i 5 § avsedda 
myndigheten angående fordran som vid prövning enligt första stycket fun
nits vara betalningsgrundande. Förekommer anledning därtill får krono
fogdemyndigheten återkalla sitt beslut, om det sker innan utbetalning har 
ägt rum. 

Denna lag träder i kraft den 
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken kon

kursbeslutet meddelats före nämnda dag. 
5 Senaste lydelse 
1975: 1261. 



I Senaste lydelse 
1975:1252. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast 
egendom 

Härigenom föreskrives att 13 § lagen (1971 :494) om exekutiv försäljning 
av fast egendom skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen ~vdelse 

13§ 

Hör fastigheten till konkursbo, 
kan borgenär som i konkursen beva
kar fordran med panträtt eller 'Jättre 
förmånsrätt i fastigheten begära att 
fastigheten säljes för hans fordran, 
om hans rätt till betalning ur fastig
heten är ostridig eller styrkes. 

Hör fastigheten till konkursbo, 
kan borgenär som har fordran med 
panträtt eller bättre förmånsrätt i fas
tigheten begära att fastigheten säljes 
för hans fordran, om hans rätt till 
betalning ur fastigheten är ostridig 
eller styrkes. 

Borgenär som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmäla detta hos 
överexekutor senast två veckor före bevakningssammanträdet. 

Bestämmelserna i 12 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att 
utlösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Denna lag träder i kraft den 
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken kon

kursbeslutet meddelats före nämnda dag. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av luft
fartyg m. m. 

Härigenom föreskrives att 5 § lagen (1971 :500) om exekutiv försäljning 
av luftfartyg m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

5 §I 

Hör egendomen till konkursbo, 
kan borgenär, som i konkursen be
vakar fordran varmed är förenad luft
panträtt eller för vilken egendomen 
svarar på grund av inteckning eller 

Föreslagen lydelse 

Hör egendomen till konkursbo, 
kan borgenär, som har fordran var
med är förenad luftpanträtt eller för 
vilken egendomen svarar på grund 
av inteckning eller varmed är för-
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varmed är förenad retentionsrätt el
ler förmånsrätt enligt 10 ~ förmäns
rättslagen (1970:979), begära att 
egendomen säljes för hans fordran .• 
om hans rätt till betalning ur egen
domen är ostridig eller styrkes. 
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enad retentionsrätt eller förmånsrätt 
enligt 10 § förmånsrättslagen (1970: 
979), begära att egendomen säljes för 
hans fordran, om hans rätt till betal
ning ur egendomen är ostridig eller 
styrkes. 

Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att 
utlösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Denna lag träder i kraft den 
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken kon

kursbeslutet meddelats före nämnda dag. 

Förslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)1 

Härigenom föreskrives, att 10 § rättshjälpslagen ( 1972:429) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Skall den rättssökande ställa sä
kerhet för all få till stånd kvarstad, 
skingringsförbud eller annan hand
räckning enligt rättegångsbalken 
eller utsökningslagen <1877:3 I s. I), 
får rättshjälpsnämnden, om den be
viljat allmän rättshjälp, utfärda an

svarsförbindelse på statens vägnar. 

Föreslagen ~ydelse 

10 ~ 

Skall den rättssökande ställa sä
kerhet för att få till stånd kvarstad, 
skingringsförbud eller annan hand
räckning enligt rättegångsbalken, 
utsökningslagen <1877:31 s. I) eller 
konkurs/agen (1921:225), får rälls
hjälpsnämnden, om den beviljat all
män rättshjälp, utfärda ansvarsför
bindelse på statens vägnar. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om verkställighet 
enligt 41eller42 ~ utsökningslagen, om rättshjälpsnämnden beviljat allmän 
rättshjälp i verkställighetsärendet. 

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften såsom kost
nad för rättshjälpen. 

Denna lag träder i kraft den 

28 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 

1 Lagen omtryckt 
1976:626. 



Prop. 1978/79: 105 434 

Sammanställning av remissyttranden 

l Allmänna eller sammanfattande synpunkter 

Överuklagaren i Stockholms åklaRardistrikt: Allmänt vill jag om 
förslaget säga att detta enligt min mening innebär klara och väsentliga 
förhättringar i förhållande till nu gällande ordning och torde väl motsvara 

de berättigade krav som man från skilda synpunkter i dagens samhälle kan 
ställa på den apparat som skall handha avvecklingen av konkursbon. 

Flertalet av de frågor förslaget upptar är inte av centralt intresse ur de 

speciella synpunkter åklagarmyndigheten företräder. Ökade kvalifika
tionskrav vad gäller förvaltare och effektivare tillsyn bör emellertid rim

ligen innebära förbättrade garantier för att brott av konkursgäldenär 
upptäcks och därmed kan beivras. Vidare torde vissa av de föreslagna 

skärpta reglerna om konkursgäldenärs skyldigheter förbättra förutsätt
ningarna för straffprocessuella ingripanden och för genomförande av 
förundersökning i fall där det senare visar sig att brott kan misstänkas. 

Göta hovrätt: Hovrätten har i sitt yttrande över betänkandet Förenklad 
konkurs m.m. (SOU 1974:6) avstyrkt att detta förslag lades till grund för 
lagstiftning. l det nu föreliggande förslaget tas upp regler om såväl ordinära 
som mindre konkurser. 

I de ursprungliga direktiven för kommitten uttalades att översynen av 
konkursbestämmelserna borde leda till ett mera flexibelt konkursför
farande som skulle kunna ge möjlighet till en snabbare och mindre 
kostnadskrävande avveckling utan att rimliga garantier för säkerhet och 
objektivitet åsidosattes samt att en sådan översyn borde inriktas på de 
frågor där det fanns ett påtagligt reformbehov. I de för kommitten 

utfärdade tilläggsdirektiven framhölls att den övergripande behandlingen 

av frågorna om förvaltning och tillsyn i konkurs i första hand borde avse 

kronofogdemyndigheternas roll i konkursförfarandet. 
Enligt hovrättens mening kan starkt ifrågasättas huruvida de av 

kommitten nu framlagda förslagen verkligen innebär en sådan förenkling 
och effektivisering av konkursförfarandet att nuvarande avvecklingstider 

kan förkortas och kostnaderna kan hållas nere. Hovrättens erinringar 
riktar sig främst mot kommittens lösning av tillsynsfrågan och förslaget om 
konkursförvaltares kvalifikationer. Det statistiska material kommitten 

tagit fram visar för åtskilliga konkurser höga siffror i fråga om såväl 
avvecklingstid som arvoden. Hovrätten efterlyser emellertid en under

sökning om orsakerna härtill. Utan en sådan undersökning torde ej med 
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säkerhet kunna anges var svagheterna med nuvarande konkursregler ligger 

och var alltså reformer behöver sättas in. Kommittens förslag om av

skaffande av rättens ombudsman och överförande till kronofogdemyndig

heterna av tillsynsfrågorna framstår redan på grund härav som mindre väl 

underbyggt. Kommitten utesluter ej heller att förslaget med kronofogde

myndighet som tillsynsorgan kan medföra en viss kostnadsökning. Som 

hovrätten angivit i sitt tidigare yttrande synes det föreslagna förfarandet 

även från andra synpunkter framstå som mer kostnadskrävande än det nu

varande. Som där uttalas torde kravet att förvaltare. även i konkurser där 

tillgångarna inte räcker till konkurskostnaderna, skall ha särskild in

riktning på affärsjuridik komma att medföra betydligt högre arvodes

anspråk än för närvarande. 

Hovrätten finner på grund av anförda förhållanden att kommittens 

lösning i dessa för förslaget grundläggande frågor inte fätt den utformning 

att den leder till snabbare och billigare konkursförfarande. Hovrätten är 

inte heller övertygad om att lösningen är att söka i en ändring av tillsyns

organen. Reformbehovet synes snarare ligga på förvaltningsformerna. 

Kommittens förslag innebär genomgripande ändringar i konkursför

farandet. Dessa har i förslaget inarbetats i den gällande konkurslagen. 

vilket bl.a. medför att de mindre konkurserna, som utgör cirka 80 i;;:, av det 

totala antalet konkurser, regleras genom hänvisningar till reglerna för 

ordinära konkurser. Dessa hänvisningar måste i många fall kompletteras 

med modifieringar och förtydliganden. Konkurslagens utformning och 

disposition står för övrigt knappast i överensstämmelse med de krav som 

hör uppställas på en modern lagstiftning. Särskilt efter de ändringar som 

nu föreslås blir lagen svåröverskådlig och svårtillämpad. Det är därför 

enligt hovrättens mening ett starkt önskemål att kommitten inriktar sitt 

fortsatta arbete på att skapa en helt ny konkurslag. 

Hm·rättspresidenten Åqi·ist, hol'riittslagmannen Larsson och adj. 

ledamoten Palmer: 

Vi kan i huvudsak ansluta oss till de av kommitten nu framlagda 

förslagen och tillstyrker alltså att förslagen läggs till gnmd för lagstiftning. 

Ho1·riitten Öl'er Skåne och Blekinge: Kommitten uttalar inledningsvis 

att det är angeläget att möjligheterna till förenkling och effektivering av 

konkursförfarandet tillvaratas samt framhåller att genom åtgärder i sådan 

riktning bör nuvarande avvecklingstider kunna förkortas och kostnaderna 

hällas nere samtidigt som bättre utbyte av konkurserna uppnås till fördel 

både för borgenärerna och för gäldenären själv (s. 104). Hovrätten 

instämmer häri. Hovrätten är emellertid inte övertygad om att den av 

kommitten föreslagna reformeringen av konkurslagstiftningen uppfyller 

den angivna målsättningen. De av kommitten gjorda statistiska undersök

ningarna visar för åtskilliga konkurser mycket höga siffror i fråga om såväl 

avvecklingstider som kostnader. Orsakerna härtill herörs inte närmare av 

kommitten. Det hade varit önskvärt att kommitten gjort en analys av 
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orsakerna till dessa förhållanden. Även utan en sä.dan analys har hovrätten 

emellertid den uppfattningen att det inte främst är tillsynssystemet som 

tynger och fördyrar konkursförfarandet utan förvaltningens utformning. 

De l:inga avvecklingstiderna torde, enligt hovrättens mening, i viss 

utsträckning hänga samman med att de advokater som anlitas som för

valtare ofta har tung arbetsbörda. Kommittens förslag beträffande förvalt

ningen innebär att förvaltarskap i framtiden huvudsakligen skall anförtros 

ät advokater som är specialiserade i affårsjuridik samt att förvaltarna skall 

fä en mera självständig ställning. Även om man härigenom kan uppnå en 

effektivare förvaltning finns det anledning befara att snabbheten i för

farandet i hög grad motverkas av att förvaltarskapen koncentreras till ett 

mindre antal specialister. Det finns också anledning räkna med att dessa 

specialiserade förvaltare kommer att göra anspråk på högre arvoden än 

vad förvaltarna erhåller för närvarande. När det gäller tillsynsverksam

heten uttalar kommitten uttryckligen att det inte är uteslutet att förslaget 

om utbyte av rättens ombudsman mot kronofogdemyndighet medför en 

kostnad sökning (s. 132). Rättens ombudsman fungerar idag i stor utsträck

ning som rädgivare åt förvaltaren. Om rättens ombudsman inte längre skall 

finnas kvar, finns det anledning räkna med att systemet med flera för

valtare i samma konkurs kommer att bli vanligare. Alla dessa omstän

digheter motverkar strävandena att hälla nere konkurskostnaderna. 
Hovrätten anser med hänsyn till vad som nu anförts att kommittens 

förslag inte är ägnat att medföra några påtagliga förbättringar för att göra 

konkursförfarandet generellt sett snabbare och billigare. För att uppfylla 

den av kommitten angivna målsättningen behövs enligt hovrättens mening 

betydligt mer ingripande åtgärder än vad som föreslås i detta betänkande. 
Sädana åtgärder kan emellertid väntas inverka pä rättssäkerheten. Vad 

man framför allt saknar i utredningens förslag är en mera ingäende diskus

sion om effektivitet contra rättssäkerhet i konkursförfarandet. 

Giitl'borgs tingsrätt: Tingsrätten delar uppfattningen att det är nöd

vändigt att omarbeta konkurslagens regler och tillstyrker det av kommitten 
framlagda förslaget i dess helhet med de anmärkningar som framförs 

nedan. 

Domstols1•erket: Domstols verket tillstyrker i huvudsak utredningens 

förslag. 

BRA.: Frän de synpunkter BRÅ har att beakta tillstyrker rädet kommit

tens förslag. 

RPS: Den nuvarande lagstiftningen rörande tillsynen över förvaltningen 

i tillgtmgskonkurser framstår som föråldrad och bör effektiviseras. Härtill 
kommer att organiserad ekonomisk brottslighet under senare år konsta

terats ha systematiskt utnyttjat fattigkonkurser för att dölja brottsliga gär

ningar. Riktigheten av rikspolisstyrelsens uppfattning i yttrandet 

1974-07- 19 över konkurslagskommittens delbetänkande SOU 1974:6, 

Förenklad konkurs, att bristen på kontroll över dessa konkurser hade en 
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viss brollsfrämjandc effekt har sflledes blivit ytterligare bekräftad. 

Kommittens nu framlagda förslag iir väl ägnade att konima tillrlitla med 

dessa brister i den gällande lagstiftningen. 

Statskonlo!"l'I: Frän de synpunkter statskontoret har att företriida före

faller de reformer som föreslås vara väl ägnade att åstadkomma ett effek

tivare konkursförfarande. 

RRV: Riksrevisionsverket (RRV) ansluter sig i allt vlisentligt till 

konkurslagskommittens förslag till reformering av konkursförfarandet 

genom att förstärka konkursförvaltarens ställning. effektivisera tillsynen 

och införa enklare förfarande i mindre konkurser. 

Gäldenärsbrott samt brott och förseelser mot skattelagarna utgör 

väsentliga delar av den ekonomiska brottsligheten. De skymtar ofta i 

konkurssammanhang men blir i stor utsträckning inte föremål för 

utredning och beivrande. Vad gäller indrivningen av skatter och allmänna 

avgifter försvåras denna ofta av att gäldenären vidtar olika slag av 

juridiska och ekonomiska transaktioner i syfte att undgå betalning. Det har 

visat sig svårt att i sådana fall genom exekutiva åtgärder - i sista hand 

konkurs - nå tillfredsställande resultat. Dessa förhållanden synes i viss 

utsträckning bero på att de resurser som behövs för all göra utredning och 

vidta åtgärder ofta inte står till förfogande vare sig hos indrivnings

myndighet eller konkursförvaltare. 

Förutom bedömning av konkursrättslig och atfärsjuridisk art ställs för

valtaren i konkurser. särskilt avseende större företag, inför avgöranden 

som kräver företagsekonomisk insikt och erfarenhet. Sä torde vara fallet 

vid utredning om redovisningens tillförlitlighet och tidpunkterna för före

tagets obestånd och betalningsinställelse samt för att kunna upprätta 

konkursbouppteckning och bedöma ekonomiska transaktioner inom 

företaget och med andra företag. Kännedom om rörelsens resultatmässiga 

utveckling efter obestånd och under eventuellt fortsatt drift under 

konkursen har också betydelse för att denna skall kunna genomföras på 

ett rationellt sätt. 
Även kronofogdemyndigheten har att göra bedömningar av ovan

nämnda slag, vilka i sista hand avser huruvida gäldenären skall försättas i 

konkurs. Vad gäller kronofogdemyndighetens tillsyn av konkursförvalt

ningen har RRV utgått från att denna, som enligt förslaget även skall avse 

ändamålsenligheten i förvaltningen. skall innefatta en granskning från 

företagsekonomisk synpunkt. 

Mot bakgrund av vad nu sagts vill RRV framhålla det angelägna i att 

såväl konkursförvaltare som kronofogdemyndighet har tillräcklig företags

ekonomisk kompetens. Enligt verkets mening föreligger behov av 

särskilda utbildningsinsatser i detta syfte. 

RSV: I sitt yttrande över betänkandet (SOU 1974:6) Förenklad konkurs 

tillstyrkte verket det s.k. kronofogdemyndighetsalternativet, dvs. att 
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K FM skulk vara förvaltare i mindre konkurser. Detta skulle enligt verkets 

mening i de mindre konkurserna tillgodose kraven på ökad samhällelig 

insyn i konkursförvaltningen och ge möjligheter att ta hänsyn till bl.a. 

arbetsmarknadspolitiska intressen. På grund av att allmänna intressen i 

hög grad gör sig gällande vid konkursavveckling ställde sig RSV inte heller 

främmande för en ordning som innebar att det allmänna tog över förvalt

ningen även i ordinära konkurser. Goda skäl talade enligt verkets mening 

för att K FM skulle vara förvaltare i alla konkurser med obegränsad rätt att 

under förvaltningen anlita juridisk. ekonomisk eller annan sakkunskap. 

Kommittens förslag innebär att det allmännas intressen i princip 

tillgndoses på ett. jämfört med RSV:s ovan relaterade tanke, godtagbart 

sätt med hänsyn till att tidigare förslag av andra skäl inte ansetts böra 

genomföras. Därtill kommer att kommitteförslaget behandlar förvaltnings

fri'lgorna i både ordinära och mindre konkurser vilket enligt verkets 

mening är en fördel. Det kan dock i viss mån beklagas att systemet med 

s.k. fattigkonkurser inte avskaffades redan den 1 april 1977 vilket föreslogs 

i prop. 1975/76:210 och det är därför dess angelägnare att frågan nu åter 

tas upp. RSV finner således att det allmännas intressen blir i princip 

tillgodosedda och verket tillstyrker därför att tillsynen över förvaltningen 

läggs på ett allmänt organ. KFM. samt att ett allmänt ombud kan 

förordnas i företagskonkurser med uppgift att verka för att arbets

marknadspolitiska och regionalpolitiska intressen beaktas. 

RSV vill betona angelägenheten av att den föreslagna reformen av 

konkursförfarandet snarast genomförs. främst med hänsyn till det under 

senare år påvisade ökade missbruket av konkursinstitut. 

Kronc~{<J{?demyndigheten i Kristian.l"lad:' Genom det i betänkandet 
framlagda förslaget till ändring i konkurslagen torde åsyftad modernisering 

uppnäs i stort. Dock torde tillsynen kunna effektiviseras ytterligare utan 

att förvaltningens effektivitet hämmas. Konkursförfarandet torde även, 

som ett led i samhällets åtgärder mot ekonomisk brottslighet, kunna i 

högre grad utnyttjas för utredning rörande sadan brottslighet utan att 

konkurskostnaderna ökar nämnvärt eller att konkursens huvudsyfte. att 

åstadkomma en avveckling av konkursboet under hänsynstagande till alla 

borgenärers intresse, förbises. 

Kronofogdemyndigheten i Umeå: Förslaget tillstyrkes (vad gäller 

ordinära konkurser) i sin helhet. Kronofogdemyndigheten vill särskilt 

framhålla vikten av att erforderlig uthildning tillhandahålles dem som 

kommer att syssla med konkurser och konkursförvaltning inom exeku

tionsväsendets ram. 

K ronofogdemyndighl'len i Östersund: Kronofogdemyndigheten vill 

avslutningsvis framhålla, att kommittens förslag med hänsyn till dess 

1 Ett av kronofogdeföreningen bifogat yttrande från föreningens sydsvenska lokal
avdelning överensstämmer i allt väsentligt med kronofogdemyndighetens i Kristian
stad yttrande. 
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direktiv iir i stort mycket viil underbyggt. Myndigheten har inte några 

väsentliga erinringar beträffande förslagets detaljer. 

Ko111111ers/.:ollegium: Kollegiet delar utredningens uppfattning beträf

fande hehovet av cl! mindre formbundct förfarande vid konkursförvaltning 
som medger en snabb och rationell avveckling. Vidare synes det angeläget 

att arbetsmarknadspolitiska intressen beaktas och att arbetstagare hos 

gäldenären ges rätt till samråd och information i frågor som är väsentliga 

för dem. 

Statens indmtril'ak: Industriverket ansluter sig i stort till de förslag 

som framförs i betänkandet, men vill rörande tillsynen i.iver konkurs

förvaltaren anföra en avvikande mening. 

Länsstyrelsen i Siidermanlands liin: Stats verket har ofta stora ford

ringar avseende bl.a. skatter. allmänna avgifter. garantilån och andra 

ekonomiska stödåtgärder att bevaka i ett stort antal konkurser. Läns

styrelsen har därför i tidigare avgivet yttrande angående föreslagna 

ändringar i konkurslagen framfört. att det är synnerligen angeläget att det 

allmännas intressen vid en revision av konkurslagstiftningen bättre till

godoses iin vad som för närvarande är fallet. Det nu framlagda förslaget 

har en rad avgörande förtjänster i detta avseende och innebär i stora delar 

väsentliga ändringar till del bättre. 

Länsstyrelsen i Kalmar län :2 Länsstyrelsen konstaterar i likhet med 

kommitten att avvccklingstidcn i åtskilliga konkurser är betydligt längre än 

redovisade 21 månader. Länsstyrelsen delar alltså den uppfattningen som 

kommit till uttryck att man bör försöka åstadkomma ett enklare och mera 

flexibelt konkursförfarande än det nuvarande. 

Kommitten föreslår vidare att när arbetsmarknads- eller regional

politiska intressen berörs skall det allmänna beredas möjlighet medverka 
under förvaltningen. Länsstyrelsen finner - - - detta synnerligen ange
läget. 

LO-distriktet i sydö.\'lra S1·erige: Vi anser att det därför borde vara en av 

de främsta uppgifterna för lagstiftarna, på det område utredningen avser, 

att sätta effektivt stopp för sådana möjligheter. Inte minst med hänsyn till 
alla kända fakta om förmögenhetsbrott. som förekommer med hjälp av 

konkurser och bolagsbildningar. Ökningen av statens utgifter för förmåns

berättigade personalkostnader i konkursföretag. där återvinningen blir 

ringa eller mycket ringa, är ytterligare ett skäl för skärpning. 

Den statliga lönegarantin är så värdefull för löntagarna att det måste 

anses som ett mycket angeläget mål för löntagarna och deras organisa

tioner, såväl som samhället, att man i tid sätter stopp för allt som kan 

2 Länsstyrelsen har till sitt yttrande bifogat en promemoria upprättad 1977-01-28 
inom länsstyrelsen avseende kronofogdemyndighetens och skatteavdelningens roll i 
uppföljning av företag som erhållit statligt stöd m.m. 
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hänföras till misshrnk. Då kriivs det klara och otvetydiga formuleringar i 

all lagtext som har med dessa formfmer alt göra. Av den anledningen bör 
det formuleras lagtexter i dessa frågor så det blir begripligt för alla. Det iir 

ju nämligen. trots den för oss fördelaktiga lönegarantin. ändå löntagarna 

som oftast får sitta emellan i samband med konkurser och företags

nedliiggningar genom otrygghet och arbetslöshet som följer därav. 

Det gäller därför inte bara att "fä komma till tals i viktiga angelägen

heter" utan ocksä att fä möjlighet avslöja fakta och påverka de beslut som 

därefter skall tas av den eller de som tillsatts att utreda och förvalta 

konkursboet. 

Därvid är det viktigt att arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen 

noga beaktas i anknytning till de rättigheter de anställda har enligt trygg

hetslagarna och Medbestämmandelagen. Detta har beaktats i utredningen 

men borde ha uttalats i klarare text. Lagen om anställningsskydd och 

Medbestämmandelagen skall gälla i alla led. från konkursdrabbat företag 

till ev. annat företag som tar över verksamheten eller till konkursförvalt

ning, som viss tid driver företaget tills verksamheten helt nedlagts. 1 det 

skede som åtgärder vidtas för att i någon form helt eller delvis fortsätta 

någon form av verksamhet borde det finnas någon effektivare metod för 

att stoppa gäldeniirs fortsättning av verksamheten i annan firma, eller som 

enskild företagare. 1 föreslagen lagtext - - - uttryckes t.ex. möjligheten 

för rätten och/eller konkursdomaren, om särskilda skäl föreligger, att vidta 

vissa frihetsinskränkande åtgärder mot gäldenär. Här borde även frågan 

om konkurskarantiin komma in i bilden så att en gäldenär ej skall kunna 

fortsätta verksamheten i annat firma- eller bolagsnamn omgående eller en 
kort tid efter ingiven och beviljad konkursansökan. Med maskiner. 

verktyg och annat, vilket ''överlåtits" till annan firma eller annat bolag 

med i stort sett samma ägare, som i det företag som begärts eller försatts i 
konkurs. Vi menar med detta att en spärr för fortsatt verksamhet for 

gäldenären i det skedet är lika viktig som andra frihetsinskränkande 
i\.tgärder. 

Den enskilda löntagaren samt samhället måste få ett bättre skydd mot 

företag, som med rena spekulativa åtgärder ge sig själv vinning på lön

tagarnas och samhällets bekostnad. 

Utrednin{!en om siikerhetsåtgärder m.m. i skatteprocessen (USSJ: 

Kommitten har med hänsyn till föreliggande omständigheter - det handlar 

här om förslag till delreformer av ett lagkomplex som företer åtskilliga 

brister från både materiella och tekniska synpunkter - åstadkommit en i 
huvudsak väl avvägd helhetslösning av de problem som sedan länge 

förelegat i fråga om konkursförvaltning.en. Inte minst del förhållandet att 

förslaget skiljer klart mellan den egentliga förvaltningen, tillsynen över 

denna och den dömande verksamheten utgör en påtaglig förbättring av 

gällande rätt. 
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A<froklllsumfundet: Samfundet har i sina ställningstaganden tagit fasta 

på att ändamålet med en fortsatt reformering av konkurslagstiftningen bör 

vara att främja en effektiv och ändamålsenlig avveckling av konkurserna 
under särskilt beaktande av berörda borgenärers intresse av bästa möjliga 

ekonomiska utfall. Härav följer bl.a. att snabbhet bör eftersträvas. dock 

inte på bekostnad av ett ogynnsamt resultat för borgenärskollektivet eller 
för förmånsberättigad borgenär. Vidare har samfundet vid sin bedömning 

av förslaget fäst särskilt avseende vid uttalandet i de grundläggande direk

tiven av den 4 juni 1971 att översynen bör inriktas på sådana frågor där det 
finns ett påtagligt reformbehov. 

Med dessa angivna utgångspunkter har samfundet den inställningen att 

välgrundad anledning föreligger för den föreslagna reformeringen av 

ordningen för utseende av konkursförvaltare och handläggningen av 

mindre konkurser men att förslaget i vad avser tillsyn i konkurs och 

formerna för inflytande och insyn i fråga om förvaltningsåtgärderna från 

arbetstagarorganisationer. arbetstagare och borgenärer i väsentliga 
avseenden inte är förenligt med vad som ovan sagts om ändamålet med 
reformen. 

Domareförbundet: I sitt yttrande den 10 juni 1974 över konkurs

lagskommittens förra betänkande "Förenklad konkurs m.m." (SOU 

1974:6) framförde förbundet åtskilliga kritiska synpunkter på detta 

förslag. Dessa synpunkter har i väsentlig mån tillgodosetts i det nu före

liggande förslaget. men i den mån så icke skett vidhåller förbundet sin 

kritik utan att ånyo upprepa denna. Förbundet vill dock understryka vad 
förbundet i det förra yttrandet uttalade, att det gäller att tillskapa ett 

konkursförfarande som är så förenklat i förhållande till det nuvarande att 

verkliga vinster uppstår för samhället och den enskilde. Det kan ifråga

sättas om så verkligen skett i det nu remitterade förslaget. 
Enligt kommittens förslag delas de olika funktionerna i en konkurs 

bättre än hittills på olika organ. Förvaltning och tillsyn behandlas utförligt 
i kapitel 2 i betänkandet. medan övriga funktioner inte får en samlad fram
ställning. Förbundet anser att funktionsuppdelningen är riktig och till
styrker, med de erinringar som görs i det följande, de föreslagna änd
ringarna i konkurslagstiftningen. 

Kronofi1gdef6reni11gen: Föreningen Sveriges kronofogdar finner att 
konkurslagskommittens förslag i stort kan betecknas som relativt väl 

underbyggt med hänsyn till de särskilda direktiv kommitten måst beakta. 

Föreningen har emellertid väsentliga erinringar mot förslagets huvudlinjer 

och även i vissa detaljfrågor. 

Staten har genom utvecklingen under de senaste decennierna fått ett be

rättigat krav på direkt styrning av förvaltningen i de flesta konkurser. 

Detta krav motiveras inte bara av att staten fått en alltmera dominant 

ställning som skatteborgenär. De olika statliga organens betydande 
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insatser genom lån och hidrag till företag av någon betydenhet medför 

också att det allmänna måste få full insyn i flertalet företagskonkurser. 

Vidare kan åberopas det syssclsättningspolitiska ansvar som åvilar bl.a. 

länsstyrelserna. Staten hart.ex. också iklätt sig ett vittgående ansvar att i 

konkurs betala arbetstagarnas lönefordringar. Konkursförvaltning bör 

därför vara att betrakta som ett ansvarsområde för staten. Föreningen 

anser sig ha skäl att vidhålla den uppfattning. som uttalats i yttrande 
1974-06-20 över betänkandet '"Förenklad konkurs m.m." <SOU 1974:6) 

att KFM bör vara förvaltningsorgan i alla konkurser med rätt och plikt att 
i ordinär konkurs anlita skickliga advokater att utföra förvaltningsåtgärder 

som fordrar särskild sakkunskap. 

föreningen kan inte godta den konstruktion av "jäv" mot KFM som 

byggts upp i direktiven. Det kan inte ens teoretiskt ligga något betänkligt i 
att KFM är på en gång företrädare för staten som skatteborgenär och för

valtare. Konkursdomstolen utövar kontroll över att handläggningen sker i 

enlighet med lagbestämmelserna och i övrigt på ett objektivt riktigt sätt. 

Väsentligt är att den kronofogdepersonal. som skulle få utöva förvalt

ningsuppgifterna. är underkastade tjänstemannaansvar. Övriga borgenärer 

och konkursgäldenärerna måste antas fortlöpande informera sig om 
förvaltningens gång och kan påtala fel hos t.ex. konkursdomaren. I ett 

system med KFM som förvaltare borde RSV kunna tilläggas föreskrifts

och kontrollverksamhet. Det bör också framhållas, att en ordning med 

KFM som förvaltare ur "jävssynpunkt" måste vara bättre än att som nu 

utse två advokater i samma ort som förvaltare respektive rättens ombuds

man. Det har f.ö. ansetts tillåtligt att på andra rättsområden tillåta 
myndighet att utöva en dubbelfunktion. Så t.ex. har det veterligen inte 
framkommit någon sakligt underbyggd kritik mot att en åklagare i sin 
egenskap av förundersökningsledare tillvaratar kravet på opartiskhet 

under brottsutredningen och själv utför statens talan inför domstol i 

samma brottmälsprocess. 
Vad som mycket starkt talar för KFM som konkursförvaltare är att 

myndigheten redan förfogar över den nödvändiga utredningsapparaten och 

har en organisation, som med små personalförstärkningar kan anpassas till 

konkursförvaltning. De mindre tillgångar. som kan finnas i det stora 

flertalet konkurser, skulle med utnyttjande av KFM :s resurser snabbt 

kunna realiseras. Kostnaderna för konkurshandläggningen skulle i regel bli 

närmast obetydliga. Handläggningstiderna skulle avsevärt kunna ned

bringas. Detta måste uppenbarligen vara till fördel för både gäldenärer och 

borgenärer. 
Det bör särskilt framhållas att KFM ofta före konkursutbrottet tagit 

fram en noggrann utredning som underlag för prövning om återvinnings
talan bör anställas. Det skulle många gånger leda till ett smidigt och ratio

nellt samt "vinstgivande" förfarande, om KFM som förvaltare kunde 

bygga vidare på de undersökningar, som gjorts under indrivningsarbetet 

och bl.a. snabbt kunna vidta erforderliga processuella ätgärder. 
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Det har ofta påtalats och genom olika utredningar givits beliigg för att en 

omfattande s.k. skatteflykt förekommer. särskilt vad gäller företagar

skatter. Taxerings- och uppbördssystemet i fråga om inkomstskatt och 

förmögenhetsskatt ger f.ö. gott utrymme för obehöriga transaktioner. 

eftersom indrivning av kvarstående skatt enligt gällande system inte som 

regel fär verkställas förrän cirka två år förflutit från inkomstförvärvet. Det 

kan nämnas att under åren 1970- 76 omkring 4.265 mkr kvarstående skatt 

restförts samt att av detta belopp inte mindre än 1.100 mkr måst av· 

skrivas. Tillkommande skatt. som vanligen påförs efter revision eller 

annan granskning. har under åren 1970-74 restförts med omkring 330 

mkr. varav 75 mkr skrivits av. Det bör även omtalas att särskilt upp

debiterad A-skatt, dvs. sådana arbetstagarskatter som arbetsgivaren 
underlåtit att inbetala. under åren 1970- 76 restförts hos KFM med ett 

belopp om cirka 1.140 mkr. Hittills har av denna summa avskrivits 395 

mkr. Mervärdcskatt har under samma tidsperiod restförts med omkring 

1.565 mkr, av vilket belopp 450 mkr avskrivits. Under de nämnda åren har 

s.k. ATP-avgifter restförts med 2.175 mkr och av denna summa har 500 

mkr måst avskrivas. Det föreligger enligt föreningens mening starka skäl 

att anta. att en effektivare konkursförvaltning med KFM som styrande 

konkursorgan. kommer att leda till vinster genom alt en inte obetydlig del 

av de skatte- m:h avgiftsbelopp. som nu skrivs av. kan återvinnas till 
staten. 

Föreningen vill framhålla att det bör prövas. om KFM bör tilläggas 

uppgiften som konkursförvaltare. I allt fall synes det uppenbart att KFM 

måste fä utöva tillsynsfunktionen. 

Sparhank.~(öreningen: Kommitten har såsom främsta brister med 

nuvarande system angivit att konkursavveckling ofta inte sker så snabbt 

och rationellt som är önskvärt. Den uttalade målsättningen inför förslaget 
har varit att göra förvaltningen mindre formbunden. samtidigt som man 

eftersträvat en effektivare tillsyn över förvaltningen. Icke minst utifrån 
den borgenärssituation bunker ofta befinner sig i vid ordinära konkurser 

delar föreningen denna grundsyn. De invändningar som kan resas från 

borgenärssynpunkt torde oftast ha med förvaltningstidens längd och 

konkurskostnaderna att göra. Mot denna bakgrund är det enligt för

eningens mening lämpligt och riktigt att förvaltningen avformaliseras och 

att konkursförvaltningen ges ökad självständighet och handlingskraft på 

det sätt kommitten föreslagit. Detsamma gäller den föreslagna ordningen 

enligt vilken förvaltarna skall utses av konkursdomaren och viss omför

delning ske av förvaltningens och tillsynsfunktionens uppgifter. För

eningen tillstyrker därför förslaget i dessa delar. 

Finansieringsföretagens förening: I betänkandet anges på sid 13 att ett 

mindre formbundet förfarande som medger en snabb och rationell avveck

ling eftersträvas. Föreningen utgår ifrån att därvid skall beaktas att borge

närerna erhåller bästa möjliga ekonomiska utfall samt att den av kommit-
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ten angivna målsättningen ej skall ske på bekostnad av ett sämre ekono

miskt resultat. 
LO: Enligt LOs mening är det angeläget att en förändring av reglerna för 

konkursförvaltning och tillsynen över förvaltningen kommer till stånd. De 

nuvarande reglerna är. speciellt när det gäller fattigkonkurserna. både 
otidsenliga och otillfredsställande. vilket leder till att de anställda i dag. 

under konkursens gång. är helt beroende av det sätt på vilket förvalt

ningen arbetar. LO finner de nu föreslagna förändringarna ägnade att 

delvis räda bot på dessa missförhållanden. LO ställer sig därför i princip 
positiv till de redovisade förändringarna. 

LO vill - - - avslutningsvis ännu en gång betona vikten av att konkurs

institutet och konkursförvaltning sätts in i ett samhällsövergripande 
perspektiv där arbetsmarknadsmässiga överväganden får en framskjuten 

position. Konkursrätten måste därför fortsätta att reformeras. 

TCO: Konkurslagskommitten föreslår i sitt betänkande nya regler om 
konkursförvaltning. 81.a. föreslås att systemet med s.k. fattigkonkurser 

avskaffas och ersätts av en ny ordning för handläggning av mindre 

konkurser. Denna handläggningsform skall dessutom tillämpas i åtskilliga 

konkurser som nu handläggs i ordinär ordning. Det förenklade förfarandet 

för mindre konkurser beräknas komma till användning i omkring 80 

procent av alla konkurser. 

I såväl ordinära som mindre konkurser skall enligt förslaget förvalt

ningen handhas av en förvaltare. Institutet rättens ombudsman för
svinner. Ansvaret för tillsynen över konkursförvaltningen läggs i stället på 
kronofogdemyndigheten. Den nuvarande uppgiften för rättens 
ombudsman att försöka uppnå förlikning av tvistiga fordringar anförtros ät 

konkursdomaren. I företagskonkurser skall vid behov ett allmänt ombud 
kunna förordnas med uppgift att verka för att arbetsmarknads- och 

regionalpolitiska intressen beaktas. 
TCO finner de nu redovisade förändringarna i konkurslagstiftningen 

vara välavvägda och ämnade att underlätta den framtida konkursförvalt

ningen. 
lndustriförhundet: Förbundet har tagit del av ett av Svenska Bankför

eningen avgivet yttrande över betänkandet. Förbundet vill för egen del 

instämma i de synpunkter som framförts i Bankföreningens yttrande. 
Köpmannafiirhundet och SHIO: Inledningsvis kan anföras att anled

ningen till en omarbetning av konkurslagstiftningen i första hand bör vara 

att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig avveckling av konkurserna. 
varvid särskilt skall beaktas borgenärernas intresse av bästa möjliga 

ekonomiska utfall. Härvid bör beaktas att snabbhet skall iakttas vid 
avveckling av konkurser, vilket dock inte får leda till ett ogynnsamt 

resultat för borgenärerna. 

Si·enska företagares riksförbund: Förbundets ändamål är att främja ett 
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nliringsliv byggt på marknadshushällning, fri konkurrens och enskild 

iiganderätt. Genom ett st.dant näringsliv tryggas så längt möjligt ett 

effektivt resursutnyttjande och ett fritt konsumtionsval. 

I ett sådant näringsliv måste man acceptera att företag som inte förmår 

att täcka sina kostnader på sikt måste upphöra med sin verksamhet. I ett 

stort antal fall sker detta genom konkurs. Under allmänt dåliga konjunk

turer. blir antalet konkurser större än eljest. Även väl rustade och väl 

skötta företag kan då gå över styr. 

En konkurs drabbar alla som på ett eller annat sätt är intresserade i före

taget. t.cx. ägarna. långivarna. leverantörerna. arbetstagarna samt stat och 

kommun. De två sist nämnda kategorierna drabbas bådt: som skatteborge

närer och såsom "sociala borgensmän" för sysselsättning och individens 

trygghet mot nöd. 

Konkursen framstår ofta som en brutal process. där intressegrupperna 

drabbas hårt och där tillgångar med stora värden slumpas bort. Ofta blir ej 

t:ns så mycket kvar att kostnaderna för konkursförfarandet täcks. -

Denna bild förstärkt:s utan tvivel av redovisningen i massmedia. där man 

- helt naturligt - tar vara på de dramatiska momenten i händelseför

loppet. Inte minst har detta skett i de fall på senare tid då enstaka före

tagare figurerat i flera fattigkonkurser efter varandra. 

Om den nu skisserade bilden får dominera lagstiftningen. riskerar man 

enligt Förbundets mening att komma vid sidan av ändamålet med en refor

mering av konkursinstitutet. Detta ändamål måste vara att främja en 

effektiv och ändamålsenlig avveckling av konkurserna, under särskilt 

beaktande av berörda borgenärers intresse av bästa möjliga ekonomiska 
utfall; hit hör bl.a. att avväga kravet på snabbhet mot kravet på gott 

rt:sultat för borgenärskollektivet, eller för förmånsberättigad borgenär. 

Reformen bör inriktas på de punkter där nuvarande organisation fungerar 
dåligt. På övriga punkter bör lagstiftningen bestå oförändrad. 

Förbundet menar att man i debatten måste bortse frän den olust som var 

och en kan känna inför den enskilda konkursen. Konkursinstitutet har ju 

trots allt ett gott och i en marknadsekonomi ofrånkomligt ändamål. 
Positivt uttryckt kan ändamålet sägas vara att frigöra de resurser som i sin 
hittillsvarande organisation inte utnyttjas till produktion av varor eller 

tjänster som köparna har tillräckligt intresse för. Därmed bereds lättare 

plats på marknaden för nya eller andra företag som har bättre förmåga att 

utnyttja resurserna. 

Risk för att komma fel vid reformeringen finns enligt Förbundets 

mening i två hänseenden. Dels kan lagstiftarna frestas att överskatta bety

delsen av rent administrativa reformer, dels kan de frestas att skjuta fram 

någon borgenärsgrupps intressen framför övriga borgenärers. Enligt 

Förbundets mening har i allt fler fall konkurslagskommittcn utsatts för 

dessa frestelser -- och fallit för dem. 

Ackordscentra/en: Konkurser är i Sverige tämligen vanliga. De är 
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betydligt flera än i våra nordiska grannländer och i förhflllandc till antalet 

företag är mängden konkurser större än i något annat industriland. Detta 

förhållande är anmärkningsvärt, eftersom de yttre betingelserna inte torde 

vara nämnv~irt sämre i Sverige än annorstädes i v~istvärlden. En orsak kan 

vara Sveriges ovanligt liberala näringsfrihctslagstiftning. Företag får 

etableras utan kontroll och under former där personligt ansvar för dess 

skulder inte föreligger. 

En annan orsak till de många konkurserna i Sverige torde vara att 

alternativen till konkursformen - likvidation. avveckling under hand eller 

ackord - utnyttjas endast i begränsad omfattning. Till detta bidrar att 

lönegarantilagen är tillämplig endast vid konkurs. Saknas pengar till löner 
exempelvis därför att en oväntad likviditetsbrist uppkommit. bedöms en 

ackordsuppgörelse vara otänkbar, oaktat detta vore den bästa lösningen 

för anställda och fordringsägare. Ackordsuppgörelser försvåras ocksä 
därför att skatter och sociala avgifter är prioriterade och i förmåns
hänseende placerade före löner. 

Mot denna bakgrund får det anses vara mindre angeläget att konkurs

lagen reformeras än att ändringar görs i lönegarantilagen och förmånsrätts

lagen i syfte att underlätta uppgörelser utan konkursförfarande. 

Ackordscentralen har genom ledamoten i kommitten. direktören Sven 

Åvall. kunnat fortlöpande följa kommittens arbete. Ackordscentralen 

anser. att det framlagda förslaget innefattar förbättringar i väsentliga 

avseenden och att det kan läggas till grund för en ny lagstiftning på före

varande område. Ackordscentralen menar dock. att kraven på en snabb 

och rationell konkursförvaltning samt på en effektiv tillsyn blir bättre 
tillgodosedda om ackordscentralens synpunkter beaktas vid utformningen 

av lagstiftningen. 
Handl'!skammarförbundet:3 I betänkandet föreslås nya regler för 

förvaltning och tillsyn i konkurser. Vidare innehåller betänkandet en 
överarbetning av ett tidigare förslag till ändringar i reglerna om mindre 
konkurser samt dessutom vissa nya bestämmelser om konkursgäldenärs 

skyldigheter. Förbundet vill till en början framhålla att ett uppenbart 

behov av nya regler för mindre konkurser och vissa förenklingar i reglerna 

om förvaltning av konkurs har gjort sig gällande. Förslag till förändringar i 
dessa delar torde därför fylla ett praktiskt behov. Förbundet kan i 

huvudsak tillstyrka den utformning av förevarande regler som kommitten 

förordar i betänkandet. Vad emellertid angår reglerna om tillsyn i ordinära 

konkurser har kommitten enligt förbundets mening inte kunnat påvisa att 

så betydande nackdelar med nuvarande system föreligger att skäl finns för 

3 Ett av länsstyrelsen i Kalmar l~in bifogat yttrande från Kalmar läns 
handelskammare överensstämmer i allr väsentligt med handelskammarförbumlcts · 
yttrande. 
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genomgripande förändringar i gällande regler. Även om ett sådant behov 

av förändrade regler skulle kunna påvisas kan förbundet i vart fall inte 

tillstyrka kommittens förslag till reglering av tillsyn i konkurser. Som 
nedan skall utvecklas synes den av kommitten i förevarande sammanhang 

förordade lösningen innebära försämringar i förhållande till nu gällande 

regler i flera betydelsefulla hänseenden. 

f 'iirct ai:a rc'.fi"iren ini:a rna s fiirhund: Företagareföreningarnas förbund 

anser det viktigt att konkurshoets avveckling sker med minsta möjliga 
v~irdeförsämring och med beaktande av förutsättningarna för en ur syssel

sättningssynpunkt angelägen eventuell fortsatt drift. Mot denna bakgrund 

finner förbundet det väsentligt, att en fortsatt reformering av konkurs

lagstiftningen tar fasta pil att främja en effektiv och ändamålsenlig avveck
ling av konkurserna. 

2 Förvaltningen i ordinära konkurser 

2.1 Förvaltares kvalifikationer och tillsättande av förvaltare m.m. 

JK: Jag har ingen erinran mot kommittens utgångspunkt i fräga om valet 

av förvaltare. Uppgiften bör i de flesta fall anförtros advokat med inrikt

ning på affärsjuridik eller liknande verksamhet. Valet bör emellertid 

päverkas av konkursens beskaffenhet. Om gäldenären inte är rörelse

idkare kan anspråken ställas lägre än eljest. Det är också rimligt att man 

under en övergångstid inte är alltför inriktad på val av specialister utan 

öppnar möjlighet till en så småningom utvecklad specialisering. I 

synnerhet utanför områden runt de största städerna kan följden eljest bli 

att ingen advokat befinnes lämplig som konkursförvaltare. Detta skulle 
medföra extra kostnader för förvaltningen men framför allt skulle det på 

sikt kunna leda till en utarmning av landsbygdens tillgång på advokater. 

Ö1·e1"<lklai:are11 i Giitehorgs åkla[?ardistrikt: Det är angeläget från 

åklagarsynpunkt att höga krav ställs på den som utses till förvaltare i 

konkurs. Med beaktande av de nya kvalifikations- och behörighetskraven 

kan förvaltaren ges större befogenheter och därigenom möjligheter att 

åstadkomma en säkrare konkursutredning. 

Förvaltarens -- enligt kommittebetänkandet - omfattande befogen

heter, hans övriga skyldigheter. formen för hans tillsättande och det 

intresse som samhället har av konkursförvaltningen ger konkursförval

tarens ställning och verksamhet en officiell prägel. Med hänsyn härtill bör 

det klarare redovisas i vilka avseenden hans åtgärder hör betraktas som 

myndighetsutövning. 

Gö1a hm·riitt: Hovrätten vill emellertid starkt ifrågasätta om inte de 

kvalifikationskrav utredningen uppställer leder för långt. Flertalet 

konkurser är inte mer komplicerade än att de allmänpraktiserande jurister 
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som nu anses lämpliga som konkursförvaltare även i framtiden skulle 

kunna anlitas. Konkursdomarens självständiga prövningsrätt torde 
innehära tillräcklig garanti för att endast kvalificerade personer erhåller 

förvaltaruppdrag. Även om förvaltaren enligt nu föreliggande förslag 

föreslås fö vidgade befogenheter finner hovrätten ej skäl frångå sin tidigare 

ståndpunkt i denna fråga. Härtill kommer svårigheterna att i det aktuella 
fallet avgöra huruvida viss advokats verksamhet har speciell inriktning på 

affärsjuridik. 
Ho1Tiittspresidente11 Äc1vist, lw1·rättsla~mannen l.ar.ucm och adj. 

ledamoten Palmh: Vi delar kommittens uppfattning att förvaltaren i 

ordinära konkurser regelmässigt hör ha speciell inriktning på affärsjuridik. 
Härigenom skapas förutsättningar för att ge förvaltaren en mer själv

ständig ställning. 

llorrätten iil'<:r Skclne och Blekin~e: Hovrätten ansluter sig till 
förslagen om de kvalifikations- och behörighetskrav som skall gälla i fråga 
om en konkursförvaltare. Likaså biträder hovrätten de föreslagna reglerna 

för utseende av förvaltare. Hovrätten vill här endast framhålla att konkurs

domaren vid utseende av förvaltare ej bör känna sig bunden av gälde

närens eget förslag. 
Göteborgs tingsrätt: Enligt tingsrättens mening bör förvaltningen anför

tros huvudsakligen åt kvalificerade advokater. Tingsrätten finner väsent

ligt att konkursdomaren är obunden av borgenärsintressen vid val av för

valtare. Att förvaltare fyller högt ställda krav är av avgörande betydelse 

för förvaltningens effektivitet och snabbhet. För Göteborgs tingsrätts del 
torde det inte föreligga några problem att rekrytera krafter som fyller de 
av kommitten angivna kraven. 

Tingsrätten instämmer i de synpunkter departementschefen utvecklar i 

propositionen på sid. 181-186. Den förändring i rättsläget som avses 

komma till stånd avspeglas emellertid inte i den föreslagna lagtexten, 
vilken närmast för tanken till de krav som för närvarande ställs på en 
konkursförvaltare. För att markera förändringen i rättsläget borde para

grafen i stället lyda "Konkursförvaltare skall ha den särskilda insikt och 

erfarenhet som uppdraget kräver samt åtnjuta borgenärernas förtroende. 
Han skall även i övrigt ha förutsättningar att fullgöra sådant uppdrag. Den 

som är anställd vid domstol får ej vara förvaltare". Första punkten i den 

första meningen syftar då på. förvaltarens personliga kvalifikationer och 

den andra meningen närmast på honom till buds stående resurser i fråga 
om bokföring m.m. 

Kronofogdemyndigheten får i sin egenskap av tillsynsorgan många 

löpande kontakter med konkursförvaltarna under själva konkursförvalt
ningen och torde fä god inblick i hur dessa sköter sina uppdrag och deras 

lämplighet för uppgiften. Kronofogdemyndigheten borde därför, som 

kommitten anfört, kunna ge konkursdomaren värdefulla synpunkter vid 

förvaltarvalet. Om någon föreslås till förvaltare i konkursansökan och 
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konkursdomaren inte vet att denne fyller kvalifikationskraven. hör 
konkursdomaren samråda med kronofogJemyndighetert. Det kan vara 

känsligt bftde för konkursdomaren och den det gäller om konkursdomaren 

förbigår viss föreslagen förvaltare exempelvis då denne i rn:h för sig inte är 

olämplig. men annan skulle vara bättre. Det vore en fördel om det redan 

före ikraftträdandet stod klart vilka som kan förordnas till förvaltare. 

Konkursdomaren kan göra en förfrågan hos tänkbara förvaltare om vilka 

som har intresse av förvaltaruppdrag och efter prövning av kvalifikatio

nerna i samråd med advokatsamfundets lokala organ och tillsynsorganet 

välja ett relativt fåtal på vilka i princip samtliga uppdrag sedan fördelas. 

Alla som inte blivit utvalda blir helt uteslutna fran förvaltaruppdrag genom 

ett beslut som är helt informellt och inte kan överklagas. Detta kan anses 
mindre tillfredsställande. En annan lösning är att överlåta någon form av 

auktorisation för förvaltaruppdrag till advokatsamfundet. 

I allmänhet utses interimsförvaltaren till förvaltare vid det första borge

närssammanträdet. I praktiken sker alltså valet av den som kommer att bli 

förvaltare konkursen igenom vid utseendet av interimsförvaltare. Det är 

därför viktigare att konkursdomaren samråder med tillsynsmyndigheten 

redan vid förordnande av interimsförvaltare än vid förordnande av slutlig 

förvaltare. 

Borås tingsrätt: Mot förslaget om att skärpta kvalifikationskrav skall 

ställas på förvaltare och att förvaltare alltid skall tillsättas av konkurs

domaren har tingsrätten i och för sig inget att erinra. Tingsrätten vill dock 

påpeka att det på mindre orter kan vara svårt att finna någon som 

uppfyller de nya kraven. I sådant fall bör man kunna anlita t.ex. en 

allmänpraktiserande advokat från orten. Att behöva utse en advokat från 

annan ort kan göra konkursförvaltningen onödigt tungrodd. 

Västerås tin1:srätt: Tingsrätten delar kommittens uppfattning att större 
krav bör ställas på förvaltarens kvalifikationer. Förslaget innebär att i 

allmänhet advokater som är specialiserade på konkursförvaltning skall 

förordnas till förvaltare. Ett sådant system tillämpas redan vid tingsrätten. 

Sedan några år har tingsrätten sålunda koncentrerat förvaltaruppdragen till 
två advokatbyråer. Erfarenheterna härav är goda. Av stor betydelse är att 

vid de anlitade byråerna arbetas in rutiner för skötseln av de löpande 

göromålen i förvaltningen. En koncentration av förvaltaruppdragen torde 
skapa förutsättningar för förvaltaren att bygga upp en för sådana rutiner 

lämplig kontorsorganisation. 

Med det föreslagna systemet får särskilt uppmärksammas frågan om 

rekrytering av nya förvaltare. I viss mån torde behovet av rekrytering 

tillgodoses genom att advokatbyrå som anlitas för konkursförvaltning själv 

anställer jurister att biträda i förvaltningen. Som ett naturligt led i nyrekry

teringen bör vidare allmänpraktiserande jurist. utan särskild erfarenhet av 

konkursfrågor, anlitas i vissa mindre konkurser. Som kommitten fram

håller bör detta dock gälla endast beträffande sådana konkurser där till-
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gångarna kan antas inte räcka till betalning av konkurskostnaderna. 
En koncentration av förvaltaruppdragen bör naturligen medföra att de 

advokater som i allmänhet kommer att anlitas som förvaltare i mindre 
utsträckning än andra advokater ges annat offentligt uppdrag. 

I fråga om lagtextens utformning (44 §) kan sägas att den ej ger tillräck

ligt uttryck för den av kommitten åsyftade sakliga ändringen av förvaltar
kvalifikationerna. Tingsrätten utgår emellertid Mm att i vart fall motiv
texten blir så fullständig att innebörden av lagtexten framstår som klar. 

Tingsrätten tillstyrker förslaget att förvaltare skall utses av konkurs
domaren. 

RPS: Det är angeläget att kommittens krav att såsom konkursförvaltare 
regelmässigt skall utnyttjas specialister också i realiteten blir uppfyllt. 

Umeå tingsrätt: Tingsrätten ansluter sig till förslaget i fråga om 

ordningen för utseende av förvaltare och de kvalifikationskrav som bör 
uppställas. 

RS\/: Genom förslaget fråntas borgenärerna rätten att välja förvaltare. I 
stället läggs valet av förvaltare på konkursdomaren. Borgenärernas 
möjlighet att påverka personvalet tillgodoses genom föreskriften att 

konkursdomaren vid första borgenärssammanträdet skall höra närvarande 
borgenärer. 

Enligt RSVs mening borde man även kunna underlåta att inhämta ''när
varande borgenärs" synpunkter på förvaltarvalet. Konkursdomaren har 
att fästa vikt vid borgenärernas synpunkter på förvaltarvalet. Emellertid 

kommer han då påtagligen i ett visst dilemma eftersom han samtidigt skall 
verka för att den av honom utsedde interimsförvaltaren också blir slutlig 
förvaltare. Man undviker denna besvärlighet om borgenärernas syn
punkter på personvalet endast anses vara av underordnad betydelse. 
Förvaltarnas kompetens skall ju enligt förslaget vara ställd utom allt 
tvivel. Det har sagts att borgenärernas synpunkter på personvalet skulle ge 
konkursdomaren säkrare underlag för dennes ställningstagande (lämplig
hetsbedömningen) men även denna omständighet torde ha ringa betydelse 
på grund av de skärpta kraven på förvaltarens kompetens. Konkurs
domarens och tillsynsmyndighetens kännedom om presumtiv förvaltares 

kvalifikationer och lämplighet för förvaltaruppdrag kommer att bli så goda 

att detta garanterar att tillräckligt underlag finns för konkursdomarens 
prövning utan att borgenärernas synpunkter behöver inhämtas. RSV vill 

också erinra om borgenärernas möjligheter att överklaga förvaltarvalet 
(210 §).få ytterligare förvaltare utsedd (47 §)samt att få granskningsman 

förordnad (43 §). Med den av RSV föreslagna ordningen kan institutet 
interimsförvaltare avskaffas. 

Under dessa förutsättningar anser RSV också att det bör övervägas om 
första borgcnärssammanträdet längre fyller någon funktion i förfarandet. 
Dess funktion är i dag huvudsakligen att möjliggöra valet av förvaltare. 
Därutöver skall konkursgäldenären, om inte laga förfall möter. vara när-
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varande vid detta tillfälle och avlägga bouppteckningsed. 
Enligt RSV kan bouppteckningseden (91 §) väl avläggas utan anknyt

ning till ett första borgenärssammanträde. Borgenärernas möjlighet att 

närvara när eden avläggs behöver självfallet inte inskränkas. Att första 
borgenärssammanträdet utmönstras torde enligt verkets mening inte 

innebära någon nackdel. RSV erinrar om att lagutskottet uttalat önskemål 

om att förfarandet vid de båda konkursformerna bör bli så enhetligt som 
möjligt. 

Kronof<1Rdcmyndigheten i Göteborg: KFM har inget att invända mot 
att advokater som är specialiserade på konkurser förordnas till förvaltare i 
både ordinära och mindre konkurser. Inte minst ur utbildningssynpunkt är 

det viktigt att den unge advokaten får börja med enklare konkurser för att 

så småningom ge sig i kast med mera krävande uppgifter. 

KFM vill också framhålla det lämpliga i förslaget att det blir konkurs

domaren som utser förvaltare. Detta ökar förutsättningarna för en opartisk 

förvaltning. Det nuvarande systemet med möjlighet att insamla fullmakter 

för att behärska förvaltarvalet leder ibland till mindre lämpliga arrange

mang. 

Kronofogdemyndif;?heten i Kristianstad: Det torde vara av grund

läggande betydelse för tillsynsorganets möjligheter att fullgöra sina upp

gifter. att övervaka att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 

i överensstämmelse med konkurslagen samt arbets- och skattelagstiftning 
och dess möjlighet att göra detta smidigt och rationellt, att samarbetet 
mellan tillsynsorganet och konkursförvaltaren fungerar tillfredsställande 

och att dessa organ har ingående ömsesidig kännedom om varandra och 

om i väsentliga avseenden gemensamma lokala förhållanden. För att 

tillsynsorganet skall kunna fullgöra sina uppgifter tillfredsställande torde 
fordras ett verkligt inflytande på tillsättningarna av förvaltare och frågan 

vilken tillsynsmyndighet som skall handha tillsynen. Konkursdomaren 

torde böra höra tillsynsmyndigheten redan vid tillsättningen av förvaltare 
enligt 45 § i föreslagen lydelse. Förvaltare torde inte i någon av tillsätt

ningssituationerna böra kunna tillsättas mot tillsynsmyndighetens avstyr

kande om tillräcklig grund för avstyrkande anföres. 
Kronofi1gdemyndigheten i Västervik: I 208 § föreslås domarjäv för 

tjänsteman hos tillsynsmyndigheten. Däremot har ej föreslagits sådant jäv 
för konkursförvaltare. Detta är uppenbarligen en stor brist. som är ägnad 

att allvarligt minska förtroendet för förvaltningen. Anledningen till att 

sådant jäv ej behöver föreligga för förvaltare har ej förklarats. 

Införande av domarjäv för förvaltare får anses vara ett oeftergivligt 

renlighetskrav och nödvändigt för att uppnå en objektiv och opartisk 
konkursförvaltning. Frågan har ingående diskuterats i SOU 1974:6. 

Frågan om ställande av säkerhet för omhänderhavda medel och den 
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skada som kan drahba horgeniir vid fel eller försummelse av förvaltare 

synes ej ha lösts av utredningen. Detta bör kunna ske genom föreskrift om 

ansvarsförsäkring. 

Kro11c1fi1gde111yndighct('ll i Ömskiild.1Ti/.:.: Förvaltarens kvalifikationer 

behandlas på ett flertal ställen. Det betonas dels att han bör ha en 

utpräglat affi.irsjuridisk inriktning dels ock att han bör förfoga över en till

räckligt stor och effektiv kontor·sorganisation. Allmänpraktiserande 

advokater skall komma i fråga endast betr de konkurser som i dag kallas 

·'fattigkonkurser''. 

När kommitten föreslår KFM som tillsynsorgan nämns som en fördel 

dessas lokala anknytning. Samma överväganden hör göras betr förval
larvakl. I stora delar av landet finns endast allmlinpraktiserande 

advokater. Det kan förutses uppstå svårigheter för tillsynsmyndigheten 

om förvaltningen handhas av advokat utanför KFM:s centralort. 

Det bör övervägas om inte allmänpraktiserande advokat bör kunna för

ordnas. i vart fall i alla mindre konkurser. 

Förvaltaruppdragen skall dock inte fä cirkulera mellan olika byråer. I 

det stora flertalet kronofogdedistrikt i landet överstiger antalet konkurser 

per år inte 30. För att uppnå erforderlig kompetens på området hör för

valtaruppdragen koncentreras till någon eller några fä advokater. 

Det sagda skall ses jämväl mol bakgrunden av att RS V kan förväntas fä 

i uppdrag att förmedla viss utbildning även gentemot förvaltare. Möjlig

heten att genomföra en sådan ökar ju mer kretsen av förvaltare begränsas 

- effektiviteten och enhetligheten till fromma. 
I inlcdningsskedet bör dock inte kraven ställas för högt pä. förvaltarnas 

kvalifikationer när det gäller mindre konkurs. Detta för att möjliggöra en 

mer eller mindre fast uppbyggnad av förvaltarskapet. 

Det måste betonas vad kommitten sagt om att konkursdomaren bör 

samråda med tillsynsmyndigheten inför utseendet av interimsförvaltare. 
Skyldighet att höra denna myndighet har fastlagts endast före förordnande 

av slutlig förvaltare. Normalt skall förvaltningen handhas av en och 

samma advokat under hela konkursen. Skulle till interimsförvaltare utses 

advokat. Sl)lll tillsynsmyndigheten lin ner olämplig för uppdraget. ligger det 

nära till hands att man drar sig för att få denne utbytt vid val av slutlig. 

Kro11tfoxd<'my11tli{!heten i Östersund: Kommittens förslag att i till

gångskonkurser endast dokumenterat skickliga advokater skall fä handha 

förvaltningen är mycket välmotiverat. Erfarenheten visar. att långt ifrån 

alla allmänpraktiserande advokater och andra jurister är lämpliga som 

konkursförvaltare. Det är många gånger påkallat att en skicklig advokat 

bosatt på annan ort än konkursgäldenären. förordnas att vara förvaltare. 

Om förvaltningen sköts på ett ändamålsenligt sätt görs så stora vinster. att 

den ökade kostnaden för förvaltarens resor mm blir försumbar i det stora 

hela. Kronofogdemyndigheten skulle för sin del gärna se att advokatsam-
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fundet medverkade till en undersökning llfil vilka ledamöter som kunde 

tänkas ifrågakomma som förvaltare i framtiden. 

Lii11.1·s1yrelsc11 i Siidermanlwui.1· lii11: I yttrande över konkurslagskom

mittens tidigare betänkande "Förenklad konkurs m.m." (SOU 1974:6) har 

länsstyrelsen anslutit sig till förslaget att konkursdomaren även skall utse 

slutlig förvaltare. Länsstyrelsen finner det tillfredsställande att kommitten 

i nu framlagda förslag vidhilller denna ordning. 

Enligt 46 ~ skall konkursdomaren förordna slutlig förvaltare i konkurs 

dter det att tillsynsmyndigheten hörts. I flertalet konkurser förordnas för 

närvarande interimsförvaltare att även vara slutlig förvaltare i konkursen. 

Enligt kommittens förslag åligger det även interimsförvaltaren att i 

viktigare frägor angående konkursboets förvaltning höra tillsynsmyndig

heten. Enligt länsstyrelsens uppfattning bör därför konkursdomaren. när 

omständigheterna medger det. inhämta tillsynsmyndighetens yttrande 

även innan interimsförvaltare förordnas. En sädan ordning anser länssty

relsen vara ägnad att underlätta tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter 

såväl vid förordnande av slutlig förvaltare som i samband med övriga av 

kommitten föreslagna arbetsuppgifter. 

Kommittens förslag beträffande kvalifikation och behörighet för 

konkursförvaltare överensstämmer med tidigare i proposition 1975/76:210 

framlagt förslag. K valifikationskraven är allmänt hållna och anger endast 

att konkursförvaltare skall ha den insikt och erfarenhet som uppdraget 

kräver. åtnjuta borgenärernas förtroende samt även i övrigt vara lämplig 

för uppdraget. Av propositionen framgår att uppdraget i första hand skall 

tilldelas advokater eller andra jurister. som är specialinriktade på affärs

juridik och ha särskild erfarenhet av konkursfrågor. 

Länsstyrelsen har i yttrande över kommittens betänkande "Förenklad 

konkurs m.m." påpekat att specialister på konkurslagstiftningens område 
oftast inte finns att tillgå på mindre orter. Mot bakgrund av att förvaltning 

av samtliga konkurser enligt förslaget skall slå under tillsyn av samma 

myndighet och att även förvaltaren enligt 52 § i kommittens lagförslag får 

tillkalla sakkunnigt biträde torde enligt länsstyrelsens uppfattning hinder ej 

föreligga för andra lämpliga personer att erhålla förvaltaruppdrag i vart fall 

i ordinära konkurser av enklare beskaffenhet. Därigenom torde möjlighet 

finnas att i många konkurser minska kostnaderna för förvaltningen. bl.a. 

på så sätt att konkursboet inte behöver belastas med dyra reseersättningar. 

Med hänsyn till den föreslagna lagtextens utformning l44 § J torde det vara 

tillfyllest med ett dylikt påpekande i motiven. 

Länsstyrel.1·en i Kalmar län: Länsstyrelsen har inget att invända mot 

förslaget men vill framhålla att vid mycket stora företags konkurser räcker 

måhända inte en förvaltare som är lagfaren. Branschkunnig sakkunskap 

kommer sällan till användning för avveckling trots den avsevärt lägre 

kostnaden härför i många fall. Länsstyrelsen är därför av den uppfatt

ningen att om mer än en förvaltare skall utses bör någon besitta nödig 
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branschkännedom. Frägan kan komma att fä än större aktualitet i och med 
den alltmer ökade internationella handeln. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohu.1· län: Länsstyrelsen har i sitt 
yttrande över konkurslagskommittens betänkande Förenklad konkurs 
m.m. (SOU 1974:6) tillstyrkt - - - reglerna om konkursförvaltares kvalifi

kationer i ordinär konkurs. Länsstyrelsen hänvisar till detta yttrande - - -. 
USS: VSS vill för sin del ifrågasätta om inte kommittens förslag att 

kronofogdemyndighet skall vara tillsynsorgan i alla konkurser medför att 
även personer med ekonomisk utbildning - t.ex. auktoriserade eller på 

annat sätt godkända revisorer - bör kunna utses som konkursförvaltare i 

betydligt större utsträckning än vad som den tidigare propositionen och 
regeringens tilläggsdirektiv ger vid handen. De kompetenskrav som ställs 

på kronofogdarna samt möjligheterna att förordna medförvaltare och 
anlita sakkunnigt biträde borgar för att tillräcklig juridisk sakkunskap ändå 

kan tillföras konkursförvaltningen. Till detta kommer att antalet 
advokater med affärsjuridisk inriktning är relativt begränsat. 

1 ett tidigare remissyttrande över kommittens första delbetänkande 
(SOU 1974:6) har USS förordat kronofogdemyndighet som förvaltare i s.k. 
mindre konkurser men dessutom - något som skall understrykas i detta 
sammanhang - uttalat att denna myndighet borde kunna komma i fråga 
även som förvaltare i större konkurser. Därmed ville USS markera att 

frågan om vem eller vilka som skulle kunna anförtros förvaltningsupp
gifter borde besvaras i ett sammanhang och att kronofogdarna kunde vara 
lämpliga som förvaltare vid sidan av advokater och andra jurister. 

En grupp inom USS -- denna grupp innefattar både sakkunniga och 
experter - anser alltjämt att kronofogdemyndigheternas kunskaper och 
erfarenheter i exekutionsrättsliga frågor bäst tillvaratas om dessa myndig
heter tilldelas förvaltningsuppgifter i den nya organisationen. Enligt denna 
meningsriktning synes det därvid lämpligast att kronofogdemyndighet 
förordnas som ensam förvaltare i s.k. tillgångslösa och mindre konkurser 
samt i övriga konkurser får utgöra ett alternativ till advokater och andra 
juridiskt eller ekonomiskt utbildade personer. För dessa senare fall skulle 

en ordning av angivet slag vara särskilt lämplig vid konkurser, där stora 
samhällsintressen står på spel. 

Ledamoten i FOK Löjberg anser att FOK bort uttala sig enligt följande: 
I betänkande angående konkursförvaltning (SOU 1977:29) har konkurs

lagskommitten, med ändring av gällande ordning, föreslagit, att valet av 

förvaltare även i ordinär konkurs skall utses av konkursdomaren. Motive
ringarna för att frånta borgenärerna rätten att utse förvaltare av den 
egendom, som de facto hör dem till, grundar sig på åsikten, att behov 

skulle föreligga av ett system, som bättre än det nuvarande kunde säker

ställa, att till konkursförvaltare komme i fråga endast för uppgiften kvali
ficerade personer. Behovet skulle enligt kommitten bli tillgodosett genom 
den föreslagna ordningen. 
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Redan nu utser konkursdomaren interimsförvaltare. Kommitten betonar 

angelägenheten av att denne som regel även blir slutlig förvaltare. 

Kommitten anser dock att konkursdomaren -- före tillsättande av slutlig 

förvaltare -- hör bereda borgenärerna möjlighet att lägga fram sina syn

punkter beträffande personvalet. Stor vikt bör fästas vid vad de borge
närer, som särskilt berörs av konkursen, anför i förvaltarfrägan. Som 

exempel nämner kommitten företagsinteckningsinnehavare med särskild 

förmånsrätt enligt 5 § FRL och staten - företrädd av kronofogdemyn

digheten - som innehavare av skattefordringar med allmän förmånsrätt 
enligt 13 * FRL. Samtidigt förklarar kommitten, att det redan enligt 

nuvarande lagstiftning visserligen ankommer på konkursdomaren att se till 

att borgenärerna valt en behörig och lämplig person men att det i 

praktiken krävs starka skäl för att konkursdomaren skall underkänna den 

av borgenärerna utsedda förvaltaren. Kommittens resonemang ter sig i 

viss utsträckning motsägelsefullt. Å ena sidan skall konkursdomaren, fästa 
stor vikt vid de synpunkter på personvalet. som särskilt berörda borge

närer bl.a. kronofogdemyndigheten för fram, å den andra skall han verka 

för att den av honom själv utsedde interimsförvaltaren också blir slutlig 
förvaltare. I de fall personförändring föreslås av borgenärerna, hamnar 

konkursdomaren påtagligen i ett dilemma. Om kommittens slutledning är 

riktig. att det tarvas starka skäl för att en konkursdomare med stöd av 
nuvarande lagstiftning skall underkänna en av borgenärerna föreslagen 

konkursförvaltare, så torde det bli ännu mera bekymmersamt för honom 
att antingen nödgas desavouera sin egen interimsförvaltare eller också gå 

emot de ofta betydande borgenärsintressen. vars synpunkter han har 

skyldighet att särskilt beakta. 

Genom den föreslagna ordningen synes risken öka. att större borge

närer och dessutom prioriterade sådana, kan påverka förvaltarvalet till sin 
fördel. Det nuvarande majoritetsinflytandet bortfaller till nackdel för de 
ofta många mindre borgenärerna. I ordinära konkurser, där borgenärs

intressct att erhålla sakkunnig företrädare vanligen är betydande, torde 

risken för val av inkompetent förvaltare vara obetydlig. Konkursdomarens 
eventuella svårigheter att framtvinga en förvaltare med erforderlig 

kompetens torde knappast bli mindre vid den av kommitten föreslagna 

ordningen. 
Det är enligt FOK:s mening av betydelse för det allmänna ombudets 

agerande i de fall. ombudet skall företräda staten i syfte att trygga företags 

fortbestånd. att som motpart ha en förvaltare, som genom val erhållit 

borgenärernas förtroende. Enligt FOK:s mening kan förutsättas, att ett 

inte oväsentligt antal konkursärenden kommer att gälla företag, som frän 
de synpunkter allmänna ombudet avses skola beakta, blivit föremål för 

särskild uppföljning och bevakning frän statens sida. FOK finner det 

naturligt, att allmänna ombudets verksamhet synkroniseras med nämnda 

aktiviteter. Avsikten därmed är, att - utan att borgenärernas rätt trädes 
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för när -- öppna möjlighet för staten att trygga företags fortbestånd eller 
skapa förutsättningar för en reglerad avveckling. Då företag försatts i 

konkurs blir borgenärerna den naturliga förhandlingsparten vid de 

överläggningar. vilka vanligen ingår som ett led i försöken att nå de 

angivna syftemålcn. Borgenärernas intresse koncentreras vanligen till den 

utdelning. de kan påräkna. Av naturliga skäl framstår det som önskvärt. 

att en av dem godkänd värdering av tillgångarna i konkursen kan läggas till 

grund för överliiggningarna med statens representanter. Konkursboupp

teckningen bör kunna utgöra denna grund. Dess värderingar bör därför 

efter eventuella justeringar godkännas på första borgenärssammanträdet. 

Behovet av ett förhandlingsunderlag talar starkt för att förvaltaren bör 

utses av borgenärerna. varigenom hans uppgift att företräda deras 

intressen markeras. Samtidigt bör föreskrivas i lag. au borgenärerna. i för

hållande till de förslag allmänna ombudet kan framlägga. är bundna att 

antaga den kompensation. som konkursbouppteckningen ger utrymme för. 
Om bud ingivits på tillgångar i konkurs på högre belopp än vad bouppteck

ningen utvisar. bör dock nedregränsen för borgenärernas skyldighet att 

antaga erbjudande från allmänna ombudets sida. höjas i motsvarande mån. 

Erbjudande skall omfatta anbud från såväl staten som av staten ägt eller 

understött företag. Principen förutsätter. att - vid skilda uppfattningar 

mellan förvaltaren och allmänna ombudet, då erbjudanden genom 

allmänna ombudet är lägre än vad framkommer genom angivna maximi

värderingsmetoder -- i lag befästes. att frågan skall hänskjutas till borge

närerna för avgörande. 

På angivna grunder anser FOK att förvaltare i ordinär konkurs allt fort

farande bör utses av borgenärerna. I den mån ökad vikt anses böra till

erkännas majoriteten av borgenärerna. bör lösningen härav sökas i ändring 

av majoritctsrcglerna. Bibehållandet av borgenärernas inflytande vid val av 

konkursförvaltare bör enligt FOK:s åsikt. även stärka grunden för 

uppfattningen att förvaltaren bör ges en mera självständig ställning. Det 

kan slutligen noteras. att konkurslagskommitten i betänkandet Förenklad 

konkurs m.m. <SOU 1974:8. s. 174) - i fråga om partiskhet från för
valtares sida -- själv konstaterar, att det knappast finns belägg för att 

missförhållanden förekommer i någon nämnvärd omfattning. 

Advokatsamfundet: Samfundet har i sitt yttrande över kommittens 

betänkande "Förenklad konkurs m.m." (SOU 1974:6) anslutit sig till 

förslaget att konkursdomaren skall avgöra förvaltarfrågan efter hörande av 

de borgenärer som är närvarande vid första borgenärssammanträdet men 

därvid påpekat att vikt bör fästas endast vid de synpunkter på valet som 

framförs av så.dana borgenärer vilka har praktisk möjlighet enligt förmåns

rättsreglerna att få utdelning och som därigenom är beroende av förvalt

ningens effektivitet. Samfundet framhöll önskvärdheten av att detta borde 

på lämpligt sätt fastslås i motiven till lagstiftningen. Samfundet vidhåller. 

alltjämt vad sålunda anförts. 
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Samfundet vill framhålla att Jet givetvis är angeläget att konkurs

domaren inte av slentrian ständigt utser advokater på en och samma 

advokatbyrå som konkursförvaltare utan att man eftersträvar en för

delning av uppdragen mellan <le på orten eller närbelägna orter verksamma 

advokater som rnc<l hänsyn till sina kvalifikationer bedöms lämpliga för 

uppdrag som förvaltare i konkurs. En naturlig nyrekrytering bör efter

strävas. Man bör med avseende på valet av konkursförvaltare inte enbart 

beakta eventuell omfattande erfarenhet av just konkursförvaltning utan 

även eftersträva att för sådana uppdrag rekrytera andra advokater som 

har grundlig erfarenhet av handels- och bolagsrättsliga frågor och ett 

allmänt gott ekonomiskt omdöme. 

Med hänsyn till all ändamålet med den föreslagna ändringen är att 

koncentrera förvaltarupp<lragen till specialister - företrädesvis advokater 

- bl.a. för att därigenom bereda möjlighet att ge förvaltaren en i för

hållande till tillsynsorganet och borgenärerna mera självständig beslutan

derätt. anser samfundet att skäl saknas att i lagtexten utesluta det av 

kornmitten i betänkandet SOU 1974:6 föreslagna kvalifikationskravet att 

förvaltaren bör vara lagfaren. 

kro111!fiwdeji"ire11i11ge11: Kornmitten har betonat att endast dokumen

terat skickliga advokater bör anlitas att utföra förvaltningsåtgärderna i 

ordinära konkurser. Föreningen vill instämma i detta. Föreningen vill 

anmärka. att det inte sällan kan vara påkallat att anlita en skicklig 

advokat, bosatt på annan ort än konkursgäl<lenärcn. En effektiv för

valtning och snabb avveckling måste medföra sådana vinster. som mer än 

väl kompenserar ökade kostnader för t.ex. förvaltarens resor. Om 

skickliga advokater anlitas i konkursförvaltningen kan dessa enligt 

kommittens förslag ges ett stort mått av handlingsfrihet i samråd med bl.a. 

KFM. Förslaget att boets egendom skall säljas så snart detta lämpligen 

kan ske. innebär en anpassning till vad som redan nu ofta förekommer i 

praktiken. 

En särskild fråga är behovet av regler om jäv för <le funktionärer. som 

deltar i konkurshan<lläggningen. l förslaget har influtit en bestämmelse om 

s.k. doma1jäv för tjänsteman hos tillsynsmyndigheten. Det måste 

betecknas som en brist att inte något motsvarande stadgande upptagits 

beträffande konkursförvaltare. Frågan har diskuterats utförligt i betän

kandet "Förenklad konkurs mm" cSOU 1974:6 s 167-176). 

Bank.föreningen: De kvalifikations- och behörighetskrav i fråga om 

konkursförvaltare. som kommitten föreslog i det tidigare delbetänkandet 

"Förenklad konkurs m.m ... CSOU 1974:6), har bibehållits oförändrade i 

det nu framlagda förslaget. Kraven är enligt kommitten avsedda att säker

ställa att konkurser handhas så att ett så gynnsamt resultat som möjligt 

uppnås för borgenärerna och övriga intressenter. Av konkursförvaltaren 

skall därför krävas ekonomisk sakkunskap. kunskaper om bokföring och 
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redovisning samt juridiska kunskaper. Förordnande som konkursför
valtare skall ges företrädesvis åt personer med speciell inriktning på affårs
juridik, däribland konkursrättsliga frågor. Detta innebär enligt förslaget att 
i allmänhet endast inom detta område specialiserade advokater bör komma 
i fråga för uppdrag som konkursförvaltare. Bankföreningcn delar denna 

uppfattning. 
Bankföreningen har i sitt yttrande över nämnda delbetänkande godtagit 

förslaget att konkursdomaren skall utse den slutlige förvaltaren, icke blott 
som f.n. interimsförvaltaren. Bankföreningen har alltjämt samma upp

fattning. 
Finansieringsföretagens förening: Det är föreningens uppfattning att 

konkursboets mer betydelsefulla borgenärer även i fortsättningen måste 

ges möjligheter att antingen påverka vem som skall utses som förvaltare 
eller inlägga "veto" mot konkursförvaltare som utsetts av konkurs
domare. De argument som förelåg vid utformningen av nuvarande bestäm
melse gör sig alltjämt gällande. Föreningen har inga invändningar mot för

slagets kvalifikationskrav. I 44 § anges bl.a. att konkursförvaltare skall ha 
den insikt och erfarenhet som uppdraget kräver. 

Föreningen utgår ifrån att kraven på insikt och erfarenhet ej endast 
avser konkursförvaltning utan även andra områden beroende på gälde

närens verksamhetsområde. Finansieringsföretagens finansieringsformer 
kan många gånger vara av komplicerad natur. Det kan därvid vara lämp
ligare att utse en konkursförvaltare med stor kännedom om dessa finansie

ringsformer och med mindre eifarenhet av konkurser än vice versa. 
Föreningen menar vidare att som ett ytterligare kvalifikationskrav bör 

uppställas att förvaltaren skall vara lagfaren. Det är nämligen allt 
vanligare att lagstiftaren i nya lagar beaktar olika intressen vilka skall till
godoses av konkursboet. 

SACO{SR: Vad först angår förvaltningen i både ordinära och mindre 
konkurser konstaterar SACO/SR med tillfredsställelse att konkurs
domaren i stället för borgenärerna skall utse förvaltare och att som kvalifi
kationskrav i allmänhet skall gälla att advokater som är specialiserade på 

konkursförvaltning erhåller dessa uppdrag. De många gånger kompli
cerade rättsliga problem främst på det affärsjuridiska och arbetsrättsliga 

området som måste lösas i samband med konkursförvaltning liksom 
kraven på företagsekonomiskt handlande motiverar den skärpning av 

kvalifikationskraven på förvaltare som kommitteförslaget innehåller. 
Enligt SACO/SR:s mening finns inom advokatkåren ett betydande antal 

advokater som är väl lämpade att motta förvaltaruppdrag. 
LRF: Reglerna om konkursförvaltarens kvalifikationer och utseende av 

förvaltare synes såvitt avser ordinära konkurser i stort ändamålsenliga. 
Handelskammarförbundet: I denna del av ärendet har förbundet utöver 

vad som anförts ingen annan erinran än en lagteknisk synpunkt på den 
föreslagna utformningen av 41 §. I detta stadgan de ges huvudregeln att 
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konkursboet skall stti under förvaltning av en eller flera förvaltare. Stl.vitt 
framgår av specialmotiveringen skall möjligheterna att utse mer än en för

valtare vara begränsade på samma sätt som enligt nu gällande regler. Den 

närmare utformningen av förslagets 41 § kan dock enligt förbundets upp

fattning ge intryck a~ att möjligheterna att utse mer än en förvaltare 

utökats i förhållande till gällande regel. Förbundet hemställer att lagtexten 
utformas stl att del klart framgår att någon ändring i sak icke här är 
avsedd. 

Före1ar:areföreningarna.1· förbund: Förbundet tillstyrker förslaget om 

att konkursdomaren tillsätter konkursförvaltare. Därigenom skapas en 

viss garanti för val av mer e1farna konkursavvecklare än vad som nu är 
fallet, dti praktiskt laget vem som helst kan utses till konkursförvaltare. 

Svenska rel'i.rnrsantfundet: Samfundet har inga invändningar mol 

förslaget att till förvaltare utses advokater, vilka är specialiserade på 

konkursförvaltning. Förslaget innebär ingen ändring av nu gällande 

ordning, vilket innebär att denna anses ha fungerat tillfredsställande. 

2.2 Förvaltarens ställning m.m. 

RÅ: Kommittens förslag att konkursförvaltaren ges en starkare 

ställning föranleder inle någon erinran. 

Giita hol'rätt: Hovrätten har ej någon erinran mot att förvaltaren ges 

större självständighet. Härigenom främjas en snabb och effektiv konkurs
förvaltning. Enligt hovrättens mening saknas dock anledning att, som 

kommitten föreslagit, föreskriva en skyldighet för förvaltaren att i 
viktigare frågor höra särskilt berörda borgenärer. Den av kommitten före

slagna samrådsskyldigheten medför en betydande belastning för förvalt
ningen och motverkar en snabb och effektiv avveckling. Det bör kunna 

överlämnas till konkursförvaltaren att utan närmare föreskrifter i KL 
bestämma om vissa borgenärer skall höras rörande någon förvaltnings
åtgärd. Hovrätten föreslår därför att den ifrågavarande bestämmelsen i 51 
a § förslaget får utgå. 

Hovrätten har inte något att erinra mot den föreslagna skyldigheten för 
förvaltaren att samråda med och informera allmänt ombud, arbetstagar
organisation och enskild arbetstagare beträffande förvaltningsåtgärder 

som berör dessa. Hovrätten tillstyrker också de av kommitten föreslagna 
reglerna om försäljning. 

Beträffande de av kommitten föreslagna reglerna om antalet förvaltare, 
sakkunnigt biträde, bokföring och arvodesprövning har hovrätten ej någon 
erinran. 

Hol'rättspresidenten Åql'ist, hol'rätrslagmannen Larsson och adj. 

ledamoten Palmer: Enligt vår mening bör förvaltaren kunna ges ännu 
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större sjiilvsti\ndighct iin kommitten föreslagit. Liksom majoriteten anser 

vi all det inte finns anledning föreskriva skyldighet för förvaltaren att i 

viktigare frägor höra särskilt berörda borgenärer. Som vi återkommer till 

närmare i det följande anser vi inte heller att samrådsskyldighct hör före

skrivas i förhällande till tillsynsorganet. Om förvaltarens ställning stärks 

p{1 detta siitt skapas enligt var mening de bästa förutsiittningarna för en 

snabh och effektiv konkursförvaltning. 

H<11·rii1te11 ii1·cr Skåne o<"h Blekinge: Den föreslagna organisationen av 

konkursförvaltningen i syfte att ge förvaltaren en betydligt mera aktiv och 

stark 5tällning än tidigare har hovrätten inget alt erinra mot. I överens

stämmelse hiirmed har hovrätten inte heller nägot att erinra mot den mera 

begränsade roll som tillsynsorganet föresläs få i framtiden - oavsett vilket 

detta än blir. 

Bords tinf(sriitt: Kommitten föreslår att förvaltaren skall få en mera 

självständig ställning än för närvarande med ensam beslutanderätt i en rad 

olika frågor men med en omfattande skyldighet att samråda med tillsyns

myndigheten. med borgenärerna. med gäldenären, med ett s.k. allmänt 

ombud. som kan förordnas att företräda arbetsmarknads- och regional

politiska intressen. och med vederbörande arbetstagarorganisationer. 

Tingsrätten har i stort sett ingen invändning mot denna samrådsskyldighet. 

som synes motiverad av nuvarande samhällsförhållanden, men vill påpeka 

att den naturligtvis kan motverka kornmittens önskemål om ett snabbare 

konkursförfarande. - - - Under alla förhållanden tillstyrker tingsrätten 

kommittens förslag att borgenärskollektivets beslutanderätt i förvaltnings

frågor slopas. 
Västerås tingsriitt: Avvecklingstiden i en ordinär konkurs var år 1974 i 

genomsnitt 21 månader. Denna tid förefaller onödigt lång och överstiger 
icke oväsentligt den genomsnittliga avvecklingstidcn för sädana konkurser 

vid tingsrätten. Detta talar för att man redan med nuvarande system bör 

kunna förkorta avvccklingstiderna. Och gällande konkurslag utgör enligt 

tingsrättens mening i och för sig inte hinder mot en snabb avveckling. 

Kommitten föreslår nu ökade befogenheter och självständigare besluts

funktioner för förvaltaren samtidigt som bestämmelser om skyldighet för 

förvaltaren att samråda med bl.a. tillsynsorgan och särskilt berörda borge

närer införs. Som främsta skäl härtill anges behovet av att förenkla och 

effektivera konkursförfarandet. Mot bakgrund av att kraven på för

valtarens kvalifikationer skärps delar tingsrätten uppfattningen att för

valtaren bör kunna ges en mera självständig ställning än f.n. Det är dock 

tveksamt om förslaget i denna del är ägnat att i någon betydande mån 

minska avvecklingstiderna. 
Nuvarande bestämmelser om samtycke eller beslut av borgenärsko\lek

tivet torde sällan tillämpas och bör, såsom föreslås. kunna undvaras. De 

nya bestämmelserna om samråd med vissa borgenärer framstår som fullt 

tillräckliga. 



Prop. 1978/79: 105 461 

F.n. skall förvaltaren i åtskilliga frägor inhämta samtycke av eller fatta 

beslut gemensamt med rättens ombudsman (RO). En väsentlig nyhet är att 

förvaltaren föresli\s fä självständig beslutanderätt iiven i dessa frågor. låt 

vara med samrädsskyldighct. I samband med slopandet av RO:s hesluts

funktion läggs de kontrollerande och rådgivande funktioner som f. n. till

kommer RO på kronofogdemyndigheten. 

Om ri'ldgivningcn i frågor som omfattas av RO:s heslutsfunktion avses 

fortsättningsvis ske efter samma noggranna överväganden. som nu fär 

förutsättas föregå RO:s beslut. torde ett slopande av RO:s medbe

stämmande i förvaltningen ej medföra någon rationaliseringsvinst. 1 

motsatt fall. d. v. s. rådgivning efter mindre noggranna överväganden. torde 

förslaget innebära en försvagning av konkursförvaltningen - åtminstone 

om. säsom vid tingsrätten. redan nu anlitas förvaltare som fyller de nya 

kraven pi\. förvaltarkompetens. De skäl som föranlett frångäende av 

tidigare förslag att kronofogdemyndigheten skall vara förvaltare leder 

uppenbarligen till att i vart fall RO:s beslutsfunktion ej bör överföras på 

kronofogde myndigheten. 

Umeå ti11gsrii11: Konkursförvaltaren får med kommittens förslag 

väsentligt ökade hefogenheter att. i förhållande till horgenlirer m:h tillsyns

organ. mera sjlilvstiindigt besluta i förvaltningsatgärder. Förslaget bör 

enlig! cingsriittens mening vara ägna! att medföra en ändamålsenlig effekti

visering av konkursförvaltningen. Av konkursförvaltarens nya ställning 

följer. att höga krav måste ställas på dennes kvalifikationer. 

B1111/.:.i11.1pe/.:.tione11: Vad först angtir förvaltarens stärkta ställning ställer 

sig inspektionen positiv till det förslag som framliiggs. 

Kro111~/(1gdcmy11dighete11 i Borås: Kronofogdemyndigheten bitriider 

kommittens förslag i fråga om handhavandet av förvaltningen. med bl. a. 

en mera självständig ställning för förvaltaren. 

Kro11ofi1gd<'lnyndighcte11 i Kristianstad: För förvaltaren har före

skrivits samrådsskyldighet i viktigare frågor. Frågor som kan anses höra 

cill denna kategori är frågor om den vidare driften av gäldenärens rörelse. 

om försäljning av värdefull egendom och om väckande av talan m.m. 

Samråd skall ske med tillsynsmyndigheten. särskilt berörda borgenärer. 

gäldenären i vissa fall. allmänna ombudet. arbetstagare och arbetstagar

organisation. Det skulle kunna vara av värde att i konkursens inlednings

skede behandla förutsebara gemensamma samrådsfrågor vid ett samman

träde. Kravet på gemensamhet i frågorna bör i så fall inte sättas högre än 

att förvaltare. tillsynsmyndigheten och någon av de övriga finner väsent

ligt att fri'lgan belyses i detta sammanhang. Sammanträdet bör fä till 

resultat någon form av förvaltningsplanering. 

Ändringen i 61 s all rörelse fär fortsättas om det är ändamålsenligt torde 

ansluta till modern praxis och syftar till att undvika onödiga realisa

tionsförluster. Under förutsättning att alla berörda organ fär det inflytande 
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över denna fråga. som föreslås genom 51 a § och 51 b § - - - är ändringen 
mycket tillfredsställande. 

Kronifogdemyndigheten i Västen·ik: Då konkursbo fortsätter rörelse 
uppstär behov av medel till bl.a. arbetskraft och rävaror. Hur medels

anskaffningen skall ske och förvaltarens befogenheter för att fortsätta 
rörelse -- bl.a. rätt att upptaga och återbetala lån samt att förbruka 
konkursboets egendom - bör underkastas regler. Detsamma gäller redo
visning och fördelning av resultatet av den fortsatta rörelsen. dä såväl 
företagsintecknad som ej företagsintecknad egendom förbrukas. Målet bör 

vara att förbrukning av konkursboets egendom ej sker till förfång för 
någon borgenär. 

Regler om fast egendoms försäljning under hand bör införas och nära 
anslutas till bestämmelserna om exekutiv försäljning. 

Kronofogdemyndigheten i Östersund: Kommittens förslag att för
valtaren skall ges stor handlingsfrihet - bl.a. i fråga om realisation av 
konkursboets egendom i ett tidigt skede -- innebär enligt kronofogdemyn
dighetens uppfattning en välbehövlig reform. l nuvarande praxis före
kommer det inte sällan att förvaltaren tvingas att efter ett informellt 

samrådsförfarande snabbt realisera tillgängarna för att tillvarata bl.a. 
gäldenärens intressen. 

länsstyrelsen i Södermanlands län: Enligt nu gällande lagstiftning skall 
konkursförvaltaren inhämta samtycke till åtskilliga förvaltningsåtgärder 
frän rättens ombudsman och borgenärerna samt i vissa fall höra konkurs

gäldenären. Därigenom sker en förlängning av avvecklingstiden för kon
kursen, vilket i sin tur också återspeglas i förvaltningskostnadema. 
Länsstyrelsen finner det, liksom kommitten. angeläget att få till ständ en 
förenkling av konkursförfarandet. Mot bakgrund av att tillsynen över 

konkurserna föreslås överförd till kronofogdemyndigheten har länssty
relsen intet att erinra mot att samtycke från rättens ombudsman och 
borgenärer ersätts med en allmän skyldighet för förvaltaren att i viktigare 
frågor samråda med tillsynsmyndighet och borgenärer samt om det är 
lämpligt även höra gäldenären. Länsstyrelsen förutsätter därvid att 

tillsynsmyndigheterna erhåller anvisningar och information genom sitt 

centralorgan, riksskatteverket, så att tillsynen och därmed förvaltningen i 
största möjliga män blir likformig och enhetlig över hela landet. 

Skyldigheten att inhämta borgenärernas mening får dock inte medföra 
onödig tidsutdräkt. Om förvaltaren ålades att under hand höra tillsyns

myndigheten, huruvida särskild samråds- eller informationsåtgärd ifråga
sätts i det särskilda fallet, torde det vara möjligt att minska riskerna för 
fördröjning. Det ankommer dä pä tillsynsmyndigheten att pröva humvida 

den aktuella förvaltningsåtgärden är av sådan vikt att samråd erfordras. 
Länsstyrelsen föreslår därför en uppmjukning av 51 a § varigenom för
valtaren åläggs inhämta tillsynsmyndighetens yttrande huruvida samråd 
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med övriga borgenärer beträffande viss förvaltningsåtgärd är erforderlig. 

Länsstyrelsen i Kalmar län: Kommitten utgår från att förvaltaren skall 

få en mera självständig ställning i ordinära konkurser men att samråd skall 
ske i viktigare frågor med den föreslagna tillsynsmyndigheten och särskilt 
berörda borgenärer. 

Länsstyrelsen finner detta naturligt med hänsyn till att konkursboet 

icke drivs med eget kapital utan med borgenärernas. Samrådsförfarandet 

bör, med hänsyn till den tidsbrist som kan väntas uppkomma i större 

företagskonkurser, kunna ske informellt och beslutanderätten i allt väsent
ligt ligga hos förvaltaren. 

Samråd med arbetstagarna - löneborgenärerna kan från förvaltarens 

sida ge synpunkter på ev köpare och deras duglighet där arbetstagarna 

genom sin branschkännedom har tillgång till värdefull information. 

Länsstyrelsen vill i detta sammanhang påtala de intressekollisioner som 

lätt kan uppstå om förvaltaren är ombud för borgenär/gäldenär eller 
styrelseledamot i bank/bolag. De jävsfrågor som härvid uppkommer bör 

enligt länsstyrelsens uppfattning lösas på ett tillfredsställande sätt så att 

tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter ej behöver inriktas på detta område. 
FOK: FOK har i princip inte något att erinra mot förvaltarens mera 

självständiga ställning. FOK delar således uppfattningen att beslutande
rätten, efter eventuellt samråd med tillsynsorganet, berörda borgenärer 

och det nya organet allmänt ombud, i allt väsentligt tilläggs förvaltaren. 

Enligt utredningens förslag skulle i fortsättningen borgenärerna ha formlig 

beslutanderätt endast i fråga om inskränkning av anmärkning m.m. och om 

antagande av ackordsförslag. FOK vill dock, på nedan angivna grunder, 

ifrågasätta om inte beslutanderätt borde tillkomma borgenärerna även i 

sådant fall då förvaltaren, i strid mot det allmänna ombudets uppfattning. 

vill nedlägga eller inskränka förekommande näringsverksamhet eller 
överlåta denna på annat företag som bedöms olämpligt ur regional- eller 
sysselsättningspolitisk synvinkel. 

Ad1·okatsamfundet: Kommitten föreslår - särskilt i fråga om försälj

ning av konkursboets lösa och fasta egendom - ökade befogenheter och 
självständigare beslutsfunktioner för förvaltaren än fallet är enligt gällande 
rätt. Det främsta skälet härtill är att man vill tillgodose att avvecklingen 
kan ske snabbt och rationellt. Samfundet har i samband med frågan om 

anordnandet av tillsynen något berört även frågan om konkursförvaltarens 

befogenheter men vill här tillfoga ytterligare synpunkter. 

I och för sig anser samfundet inte att gällande konkurslag utgör hinder 

mot en snabb och rationell avveckling. I vart fall. om man bortser från det 
hinder som ligger i förbudet att före första borgenärssammanträdet 

försälja konkursboets egendom, utgör nuvarande regler enligt samfundets 

erfarenhet i stort sett en god lösning på hur borgenärernas intresse av att 

säkerställa bästa möjliga ekonomiska resultat av konkursavvecklingen 
skall tillgodoses. 
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Samfundet anser det ändamålsenligt att ur gällande lag utmönstra 

förbudet mot försäljning av egendom före första horgenärssammanträdet 

men anser att kravet på godkännande av underhandsförsiiljning av 

RO/tillsynsorganet hör bibehållas. 

Vidkommande fragan om de föreslagna iindringarna i förvaltarens 

befogenhet att försälja egendom har samfundet -- som i korthet redan 

tidigare nämnts - den uppfattningen att i vissa situationer ett mera be

tungande och svårbemästrat förfarandt: än enligt gällande rätt tillskapas. 

Niir det gäller underhandsförsäljning medför giillandc lag att endast för det 

fall att RO vägrar godkännande borgcniirskollektivets samtycke skall 

inhämtas. Väl är det riktigt som kommitten framhåller (sid I06l att borge

närernas medverkan enligt nu åsyftade bestämmelser sällan aktualiseras. 

Orsaken hiirtill är naturligen att RO:s funktion, rätt utövad, tillgodoser 

dessa borgeniirsintressen och att bestiimmelserna om borgcnärskollek

tivets medverkan har sin väsentliga betydelse genom att dess existens är 

iignad att medföra att borgenärskollektivets intressen på biista sätt till

varatas. Besrnmmelsen är så att säga endast ett skydd mot att RO går 

längre i sina krav p{t förvaltarens handlande än vad som är befogat med 

hänsyn till borgenärsintressena. Bestämmelsen innebär i praktiken att 

åsyftad försiiljning kommer till stånd utan annan omgång och tidsspillan än 

förvaltarens information till RO föranleder, d. v .s. en praktiskt taget 

försumbar tidsutdräkt och arbetsinsats för konkursförvaltningen. 

Enligt kommittens förslag om obligatoriskt samråd med borgenärerna i 

"viktigare" frågor uppkommer emellertid - särskilt i konkurser med ett 

stort antal borgeniirer -- ett ytterst tungrott förfarande, när frågan kan 

anses ha betydelse för kollektivet av oprioriterade borgenärer. Särskilt 

betungande kan samri'ldet bli om - som ofta är fallet - ett antal utländska 

horgenärer finns. Ett inte alldeles ovanligt fall är överlåtelse av inven

tarier, maskiner och varulager i rörelse i samband med överlåtelse av till 

rörelsen hörande fastighet. För köparen kan fördelningen av köpeskil

lingen ha viss betydelse ur exempelvis skattesynpunkt med hänsyn till de 

olika reglerna om avskrivning. För de oprioriterade borgenärerna kan 

ocksa prisfördelningen ha mycket stor betydelse beroende pä om företags

inteckning föreligger men fastigheten är lågt intecknad. Om detta skall 

anses vara en "viktig" fråga för oprioriterade, skall kollektivet delta i 

samrtld. Enligt nuvarande ordning ersätts däremot normalt kollektivets 

medverkan av RO:s prövning. Kommittcförslagct medför i det valda fallet 

att avvecklingen avsevärt försvåras. Förslaget att borgenärer med särskild 

förmånsrätt skall medge underhandsförsäljning överensstämmer med 

gällande rätt. I och för sig kan kravet på medgivande av tillsynsorganet i 

detta fall tyckas överflödigt, men enligt samfundets erfarenhet känner 

sådana borgenärer ofta behov av att få k1innedom om RO:s ställnings

tagande till ledning för sitt eget beslut. Det kan därför knappast anses att 

ell bibeh:illande av tillsynsorganets godkännande totalt sett ökar 
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omg:'lngcn och tidsutdräkten, eftersom borgenärernas egen prövning och 

utredning ofta nog kan inskränkas genom vetskapen om RO:s kontroll. 

Mot den av kommitten föreslagna generella bt:stämmelsen att för

valtaren i viktigare frågor bör inhämta gäldenärens mening, när det 

fampligt:n kan ske, har samfundet ingen erinran liksom inte heller mot att 

de nu förekommande särskilda bestämmelserna i 60. 61, 70, 71 och 78 §§ 

KL till följd därav utgår. 

Domarefiirhundet: Förvaltarens ställning i konkursen stärks på 

bekostnad av borgenärernas inflytande och rättens ombudsmans beslu

tanderätt. Förbundet anser att förslagen i denna del blir till fördel för en 

snabb och säker avveckling av konkursen. Det bör betonas, att kvalitets

kraven på en förvaltare m:'lste ställas högt och att en lagstiftning i enlighet 

med förslaget kommer att medföra, att inte varje advokat helt utan vidare 

kommer att kunna betros med förvaltamppdrag. 

Ba11kfiireningen: Kommitten anser mot bakgrunden att uppdrag som 

konkursförvaltare skall anförtros endast tillräckligt kvalificerade personer, 

att förvaltaren bör kunna ges en mer självständig ställning än f.n. Kommit

ten föresli'.lr därför att förvaltaren i princip på eget ansvar skall kunna 

vidtaga också sådana åtgärder som f.n. kräver samtycke av RO. Kommit

ten anser att man genom att ge konkursförvaltaren en mer självständig 

ställning och genom att inrätta ett särskilt tillsynsorgan skall kunna öka 

effektiviteten och snabbheten i konkursavvecklingen. 

Bankföreningen ifrågasätter om denna bedömning är riktig. De åtgärder 

som f.n. kräver RO:s samtycke får förutsättas vara sådana viktiga frågor i 

vilka förvaltaren enligt förslaget skall höra tillsynsmyndigheten och 

särskilt berörda borgenärer. Förvaltaren kan enligt bankföreningens 

mening antas i praktiken komma att anse sig i sitt agerande lika bunden till 

tillsynsmyndigheten som han enligt gällande bestämmelser är till RO. För

valtaren skall i viktigare frågor, där han f.n. i regel inhämtar RO:s 

samtycke, enligt förslaget höra både tillsynsmyndigheten och särskilt 

berörda borgenärer. Den tid, som åtgår för dylika konsultationer, kan 

antas bli i stort sett densamma, som om samtycke av RO skulle ha in

hämtats. 

Om förslaget att avskaffa RO och i stället inrätta ett särskilt tillsyns

organ genomförs, vill bankföreningen framhålla vikten av att förvaltaren 

underrättar borgenärer och tillsynsmyndigheten när han inte anser sig höra 

följa de rekommendationer han erhållit i samband med att borgenärerna 

och tillsynsmyndigheten hörts i ett ärende. Bestämmelse härom bör intas i 

lagtexten. 

Kronofo1:defiireningen: I förslaget har inte uppmärksammats de mycket 

svåra bedömningar och beslut. som förvaltaren måste göra vid prövning 

om ett konkursföretags verksamhet skall fortsättas och hur driften i sådant 

fall skall finansieras. Ett klart behov föreligger av regler om förvaltarens 

befogenhet att t.ex. uppta lån och förbmka boets egendom för fortsatt 
drift. 

30 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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SACO/SR: Det inträffar ibland att det finns ett stort antal utländska 

borgeniirer som har förmånsrätt i konkursen och att det är att anse som 

"särskilt berörda ... Att höra dessa kan medföra betydande tidsutdräkt. 

Bestämmelsen bör utformas så att förvaltare inte behöver höra viss 

borgeniir om detta avsevärt fördröjer handläggningen av konkursen. 

Ackord.1Ten1rale11: Nuvarande konkurslag har i stort sett fyllt sin 

uppgift viil när det gäller förvaltningen av ordinära konkurser. I praktiken 

förekommer sällan delade meningar mellan konkursförvaltare och rättens 

ombudsman. Borgenärssammanträde utöver det första är sällsynt. 

De ändringar som kommitten föresltir beträffande själva förvaltningen 

torde inte leda till att de ordinära konkurserna kan avslutas nämnvärt 

snabbare eller hanteras mera rationellt. Förvaltaren har visserligen fått en 

formellt större sjiilvständighet. men å andra sidan har utsträckt skyldighet 

alt i förvaltningsfrågor samråda med tillsynsmyndigheten samt de 

anställda och deras organisationer ålagts honom. 
I samband med de föreslagna inskränkningarna i borgenärskollektivets 

beslutanderätt i konkursförvaltningen aktualiseras frågan om vilken 

informationsplikt beträffande konkursförvaltningens bedrivande för

valtaren bör ha. Förbundet vill redan i detta sammanhang understryka 

vikten av att förvaltarens informationsplikt gentemot borgenärerna ökas. 

Det är betydelsefullt att borgenärerna fär tillfredsställande möjligheter att 

följa förvaltningens bedrivande. särskilt i de fall konkursen inte kan 

avslutas förrän efter förhållandevis lång tid. Då det måste förutsättas att 

kommitten kommer att behandla förevarande fråga i kommande betän
kande avstår förbundet från att nu närmare precisera sina synpunkter i 

frågan. 
Fiiretagareföreningarnas förbund: Förbundet finner det väl grundat att 

bestämmelser införs Llm skyldighet för konkursförvaltaren att samråda 

med tillsynsorgan och särskilt berörda borgenärer. bl.a. företagareför

eningen som i företagskonkurs därigenom kan beredas mQi!ighet att redan 

på ett tidigt stadium verka för att samhällsekonomiska. arbetsmarknads-

01:h regionalpolitiska intressen beaktas. 

2.3 Arbetstagarnas ställning i arbetsgivares konkurs 

Hm·riitlen ii1·er Sktlne och Blekinge: Hovrätten ifrågasätter om inte 

stadgandet i 51 b * i stället borde få sin plats i medbestämmandelagen. 

Såsom kommitten uttalar torde nämligen arbetsgivarens angivna skyldig

het enligt medbestämmandelagen i princip gälla även när arbetsgivaren är 

försatt i konkurs. Skyldigheten åvilar då konkursförvaltaren. 

Borås tingsrätt: På en punkt vill tingsrätten dock föreslå en ändring i 
förslaget. nämligen beträffande skyldigheten enligt 51 b §. andra styck~t. 

att underrätta varje enskild arbetstagare innan förvaltaren vidtager åtgärd 
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som väsentligt inverkar på arbetstagarens anställning. En sädan skyldighet 

förefaller alltför vittgående. S~irskilt om vederbörande arbetstagare 

befinner sig utomlands i uppdrag för företaget eller på semester kan före

skriften vålla onödigt drQismål med nödvändiga och brådskande t1tgärder i 

konkursen. 

Västerås tingsriiu: I betänkandet lämnas viss redogörelse för samspelet 

mellan den arbetsrättsliga lagstiftningen och de i konkurslagen föreslagna 

reglerna om information till och samråd med arbetstagarorganisationer och 

arbetstagare. Detta regelsystem framstår som svårtillämpat och torde för 

förvaltaren medföra problem redan i vad avser tolkning av reglernas 

innebörd. Enligt tingsr~iltens mening föreligger -- såsom ocksi\. kommitt~n 

antyder i betänkandet sid 170 -- behov av ytterligare översyn i detta hlin

seende. De speciella problem som uppkommer i företagarkonkurser och 

de grundläggande skäl som föranlett översynen av konkurslagstiftningen 

talar för att i konkurslagen exklusivt regleras vad som skall gälla i nu 

berörda frågor. 

Kro111>fi1gdemy11dighctcn i Örns/.:.iild.1'l'ik: Man låter i kommentaren till 

(51 b *)framskymta att arbetsgivares konkursbo borde undantas från elt 

flertal regleringar inom den arbetsrättsliga lagstiflningen. 

Det vore önskvärt om denna skrivning verkligen föranledde lindringar i 

antydd riktning. Regleringen på detta omräde har ptt senare tid blivit 

mycket ingående och omfattande. Det kan befaras att detta förhållande 

leder till stor tveksamhet hos förvaltare att t.ex. låta en rörelse fortsätta 

verksamheten under konkursen. En förenkling skulle främja enkelheten i 

förfarandet och öka möjligheterna att tillföra boet tillgångar. Det kan också 

tänkas att advokater. som saknar specialkunskaper på dessa områden, 

ställer sig tveksamma till förvaltaruppdrag. där de arbetsrätt~liga frägorna 

intar en framskjuten plats. 
Kronofogdcmyndigh<'tl'n i Östersund: Konkurs måste alltid syfta till en 

avveckling av konkursgäldenärens verksamhet. Det är emellertid vanligt 
att förvaltaren med lönegarantimedel fortsätter s.k. passiv drift av 

konkursgången industri eller annat företag med anställda. Inte sällan 

fortsätts driften en längre tid av företagsekonomiska skäl. Förvaltaren är 

bunden av bestämmelserna i LAS om varsel och uppsägning. Det är 

möjligt att MBL:s regler om information är tillämpliga på konkursbo. Det 

synes emellertid oförenligt med konkursförvaltningens syfte och dessutom 

otjänligt att därutöver lägga på. förvaltaren de särskilda uppgifter som 

angivits i förslagets 5 I b ~- Den väsentliga informationen till anställda och 

samrådet med fackföreningarna måste uppenbarligen ske på ett tidigare 

stadium och i god tid före konkursutbrottet. 

AD: Arbetsdomstolen delar kommittens uppfattning att det är viktigt att 

konkursförvaltningen bedrivs i nära kontakt med arbetstagarna och deras 

fackliga organisationer. Vid bedömningen av vilka lagstiftningså.tgärder 

som kan erfordras för att uppnå detta resultat är av stort intresse bl.a. 
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huruvida lagen ( 1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är tillämplig 

på konkursbo. Enligt arhetsdomstolens mening kan det inte råda någon 

tvekan om att så är fallet. Konkursförvaltaren är med andra ord skyldig att 
beakta medbestämmandelagens bestämmelser om förhandling och 
information under konkursförvaltningen. Mot bakgrund härav har det 
också sitt intresse att ett konkursbo i egenskap av arbetsgivare är bundet 

av kollektivavtal som gällt för gäldenären. 
Av medbestämmandelagen följer att ett konkursbo som är bundet av 

kollektivavtal får omfattande skyldighet att förhandla och informera de 
fackliga organisationerna om åtgärder under konkursförvaltningen. 
Kommittens förslag innebär vissa kompletteringar till medbestämmande

lagens regler. Sålunda skall bl.a. information och samråd ske även med 
fackliga organisationer som inte är bundna av kollektivavtal. När med
bestämmandelagen antogs gjordes ingående överväganden huruvida den 

utsträckta förhandlings- och informationsskyldigheten skulle förbehållas 
avtalsslutande organisationer eller även utsträckas till minoritetsorganisa
tioner. Dessa överväganden ledde till den reglering som numera finns 

främst i 11, 13 och 19 §§medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen är inte 
övertygad om att konkurssituationen är så speciell att det finns anledning 
att i konkurslagen ta in bestämmelser som i sakligt hänseende avviker från 
medbestämmandelagens. 

Enligt arbetsdomstolens mening är under alla förhållanden angeläget att 

konkursförvaltarens förhandlings- och informationsskyldigheter blir 
klarlagda i lagtext. Det är inte tillfredsställande att såsom synes bli följden 
av kommittens förslag förvaltaren har att iaktta två regelsystem som i 

huvudsakliga delar behandlar samma frägor men ändä inte är överens
stämmande. Arbetsdomstolen förordar att regleringen i konkurslagen görs 
fullständig, varvid i möjligaste män hänvisning bör ske till medbestäm
mandelagens regler och i förekommande fall samma uttryckssätt utnyttjas. 

En särskild fråga är i vad mån konkursförvaltaren kommer att vara 
bunden av medbestämmandeavtal som gällt för gäldenären. I den mån 
sådant avtal behandlar rena företagsledningsfrå.gor kan givetvis inträffa att 

avtalet lägger förpliktelser pä förvaltaren som inte är förenliga med hans 

skyldigheter enligt 53 § konkurslagen. I en sådan situation har förvaltaren 

att följa lagens regel framför avtalets bestämmelser. Eljest torde med

bestämmandeavtalet i likhet med kollektivavtal i övrigt vara bindande för 
konkursboet i egenskap av arbetsgivare. Det är angeläget att detta 

problemkomplex blir närmare belyst i propositionen. 

AMS: Den av kommitten föreslagna samråds- och informationsskyldig
heten. vilken i vissa avseenden går längre än den i medbestämmandelagen 

föreskrivna, tillstyrkes. 
Ledamoten i AMS Nordlander samt suppleanterna Nilsson och 

Sandell: Vi anser att sjunde stycket i yttrandet (Den - tillstyrkes) bör utgå, 

enär detta är en fräga mellan arbetsgivare och arbetstagare, som ej berör 
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styrelsens kompetensområde. Vi kan ej dela den uppfattning som kommit 
till uttryck i yttrandet och anser att frågan om medbestämmande i 

konkurssituationer innefattar en rad komplikationer som konkurslagskom
mitten ej kunnat utreda och som därför först måste övervägas i annat 

sammanhang. 
Advokatsamj/mdet: Med hänsyn till reglerna för den statliga löne

garantin och skyldigheten att iaktta borgenärernas rätt torde det regel
mässigt åligga konkursförvaltaren att verkställa uppsägning av de anställda 
omedelbart vid konkursutbrottet, om så inte redan dessförinnan skett. 
Information till och samråd med fackorganisation skall - oberoende av 

vad som föreskrivs i konkurslagen - äga rum enligt medbestämmande
lagen. när konkursgäldenären är bunden av kollektivavtal med sådan 
organisation. Sådan förhandlings- och informationsskyldighet torde i 
konkursfallet relativt snabbt kunna fullgöras av förvaltaren. Kommitten 
föreslår emellertid därutöver att varje enskild arbetstagare skall infor

meras innan förvaltaren vidtar åtgärd som väsentligt inverkar på arbets
tagarens anställning. Därmed avses uppenbarligen främst uppsägning. 
Man vill därigenom bl.a. uppnå att arbetstagaren får möjlighet att lägga 

fram synpunkter för förvaltaren. Mot bakgrund av det förut omnämnda 

behovet av att omedelbart vid konkursutbrottet verkställa uppsägning och 

med hänsyn till att förvaltaren praktiskt taget aldrig kan ha möjlighet att 
välja att avstå frän eller uppskjuta uppsägningen framstår det ovillkorliga 
kravet på information till de anställda arbetstagarna. innan uppsägning 

sker. som olämpligt, i vart fall i konkurser där ett större antal anställda -

kanske också på olika orter inom och utom landet -- förekommer. 
Information och samråd med de anställda om ordningen för rörelsens 
avveckling är vidare svår att utforma på stadiet omedelbart efter konkurs
utbrottet. Det förefaller samfundet mera meningsfullt om ifrågavarande 
föreskrift utformades så att samråd med och information till de enskilda 
arbetstagarna skall företas före eller i samband med uppsägning, om det då 
lämpligen kan ske, och eljest inom två veckor efter konkursutbrottet. 

I detta sammanhang vill samfundet framhålla behovet av en översyn av 
lagstiftningen om anställningsskydd resp medbestämmande i vad rör för
hållandet mellan konkursförvaltningen, ä ena, samt de anställda och deras 
fackorganisationer. å andra sidan. Erfarenheterna efter dessa lagstift

ningars tillkomst utvisar att betydande oklarhet och meningsskiljaktig
heter föreligger, särskilt i fråga om hur reglerna om varseltid och för
säljning av produktionsmedel skall behandlas i konkursfallen. En reforme

ring av reglerna under hänsynstagande till att konkursens ändamål - utan 

andra alternativ - är rörelsens ändamålsenliga avveckling synes 
samfundet angelägen. Kommitten har för övrigt uppmärksammat att ett 
behov av reformering i nämnda avseende kan föreligga (sid 170). 

Kronofogdeföreningen: I förslaget har också intagits föreskrifter om 
skyldighet för förvaltaren att i vissa situationer samråda med facklig 
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arbetstagarorganisation o<.:h informera arbetstagare. Konkursens grund

syfte är emellertid att åstadkomma en snabb avveckling av konkursgälde

närens verksamhet. Det synes därför inte böra ifrägakomma att -- utöver 

de skyldigheter förvaltaren kan ha enligt lagen om anställningsskydd 

(LAS) och medbestämmandelagen (MBU - lägga pä denne betungande 

och tidskrävande samrådsuppgifter. som dessutom rimligen inte kan leda 

till något påtagligt praktiskt resultat. Den väsentliga informationen till de 

anställda och samarbetet med fackföreningarna i fråga om fortsatt drift mm 

måste uppenbarligen ske långt före konkursutbrottet. Den föreslagna 

bestämmelsen synes också vara oklar till sin praktiska innebörd. 

Bankfiirenin,::en: Bankföreningen instämmer i kommittens uttalande (sid 

170) att den speciella situation som råder när en arbetsgivare går i konkurs 

bör särskilt beaktas i den fortsatta lagstiftningen. 

S1•eriR1's förenin,::shankers förbund: Förbundet tillstyrker även 

förslaget om förvaltarens samrådsskyldighet med arbetstagarorganisation 

men är tveksam till förslaget om att förvaltaren skall informera vai:ie 

enskild arbetstagare innan åtgärd vidtages som väsentligt inverkar på 

arbetstagarens ställning. En lämpligare föreskrift vore att samråd med och 
information till de anställda skall företas före eller i samband med upp

sägning eller permittering, om det då lämpligen kan ske. och eljest inom 

två veckor efter konkursutbrottet. 

LO: En inom arbetsrätten bärande princip är att organisationerna äger 

inom vissa bestämda ramar företräda sina medlemmar som kollektiv. Ett 

utflöde av denna princip är att kollektivavtal som träffas mellan en arbets

tagarorganisation och en arbetsgivarorganisation inte bara binder 
organisationerna utan även medlemmarna i organisationerna. LO anser att 

denna princip i så stor utsträckning som möjligt bör gälla även utanför den 

centrala arbetsrätten. exempelvis inom konkursrätten. l kommittens 

förslag finns flera paragrafer där det anges att kontakt i den ena eller andra 

formen skall tas med berörda borgenärer. LO menar alt när frågan berör 

löneborgenärerna, denna kontakt även eller uteslutande bör tas direkt med 

löntagarorganisationen. 

Enligt 46 § i kommittens förslag skall konkursdomaren höra tillsyns

myndigheten och de vid första borgenärssammanträdet närvarande borge

närerna innan han utser förvaltare. LO anser att även berörda arbetstagar

organisationer skall höras innan förvaltare utses. 

På motsvarande sätt skall enligt 41 § 2 st i förslaget tillsynsmyndigheten 

höras innan konkursdomaren fattar beslut om antalet förvaltare. Kravet pä 

en samlad konkursförvaltning i konkurser. där flera bolag är berörda, kan 

vara väsentligt ur de anställdas synpunkt. Även beträffande antalet för

valtare bör därför. enligt LOs mening, berörda arbetstagarorganisationer 
beredas tillfälle att yttra sig. 

Enligt 47 § 2 st i förslaget har tillsynsmyndighet, förvaltare. gransk

ningsman och borgenär tillagts rätt att göra framställning om ökning av 
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antalet förvaltare m:h enligt 50 § st om delning av förvaltare. I enlighet 

med vad som anförts tidigare menar LO att motsvarande rätt bör 

tillkomma berörda arbetstagarorganisationer. 

Pl:t motsvarande sätt förhåller det sig även med 60 § i förslaget. Denna 
paragraf anger att tillsynsmyndigheten och förvaltaren har skyldighet att 

meddela upplysningar om boet och dess förvaltning på begäran av 

borgenär. gäldenär och granskningsman. LO anser att sådan upplysnings

skyldighet bör gälla även på begäran av arbetstagarorganisation. Detta 

skulle i så fall närmast beröra tillsynsmyndigheten då förvaltaren har 

informationsplikt enligt 51 § i förslaget. 

Ett sätt att lösa ovan nämnda problem är att direkt i KL. i en särskild 

paragraf. ange att arbetstagarorganisation, som är bunden av kollek

tivavtal i förhållande till konkursgäldenären och konkursboet. äger rätt att 

.~reträda sina medlemmar i förhållande till konkursboet. 

Kommitten föreslår i 51 a och 51 b §§ att konkursförvaltaren skall vara 

skyldig att höra särskilt berörda borgenärer/arbetstagare och. om anställd 
arbetstagare tillhör arbetstagarorganisation. även höra organisationen 

innan förvaltaren företar vissa viktigare åtgärder. De föreslagna reglerna 

är tänkta att utgöra ett komplement till MBLs regler angående främst 

förstärkt förhandlingsrätt och primär informationsskyldighet. Kommitten 

synes mena att förslaget i huvudsak ger samma resultat som en strikt 
tillämpning av MBLs motsvarande regler eller i vissa stycken t.o.m. 

sträcker sig längre. LO kan av följande skäl inte dela detta synsätt. 

Enligt lagtext och motiv till MBL göres inget undantag för konkurssitua

tioner. En tillämpning av medbestämmandelagens förhandlingsregler i en 

konkurssituation innebär således att konkursförvaltare. som genast efter 
konkursutbrottet eller senare vid eventuell fortsättning av rörelsen vill 

lägga ned verksamheten eller överlåta denna. måste förhandla med lokal 

arbetstagarorganisation, innan beslut fattas. Konkursförvaltaren måste 

även fortlöpande hålla arbetstagarorganisationen underrättad om sina 

planer rörande rörelsen. Arbetstagarorganisation har även rätt att ta del av 
handlingar m.m. 

Om arbetstagarorganisation begär det är konkursförvaltaren även 

skyldig att förhandla med central arbetstagarorganisation innan beslut 

fattas. Konkursförvaltarens uppskovsskyldighet - d. v .s. att han inte får 

fatta beslut innan förhandlingar lokalt och centralt är slutförda - genom

bryts vid extraordinära situationer under åberopande av "synnerliga 

skäl". Dock kvarstår alltid sJäfra förhandlingsskyldigheten. Kommitten 

har på denna punkt deklarerat en annan uppfattning, då man på sid 168 i 

betänkandet anger att "undantag från förhandlingsskyldigheten är möj

liga". 
Enligt 51 b § i betänkandet anges att förvaltaren skall höra organisa

tionen innan han vidtager åtgärd som väsentligt inverkar på arbetstagarens 

ställning. Uttrycket "höra" är betydligt svagare och mindre långtgående 
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än reglerna om primär förhamllingsskyldighet i MBL. Det kan i detta 
sammanhang räcka med att påpeka att förhandling förutsätter ett mer 

formaliserat meningsutbyte där båda parter har en lagstadgad skyldighet 
att redovisa sina ställningstaganden och motiv. Den primära förhandlingen 
kan även som tidigare nämnts föras både på lokal och central nivå och 
innan förhandlingen är slutförd kan i normalfallet inte konkursför

valtaren/arbetsgivaren fatta beslut. 
Kommitten menar att regeln i 51 b §skall tillämpas parallellt med MBLs 

regler. I praktiken skulle således en förvaltare genom att iakttaga reglerna 

i MBL samtidigt kunna fullgöra sina åligganden enligt 51 b §i förslaget. 

Det är gott och väl om en förvaltare agerar på detta sätt, men enligt 3 § 

MBL gäller att specialreglering i annan lag. t.ex. KL. som avviker från 
MBL. har företräde framför denna. Detta synes innebära att en förvaltare. 

utan påföljd. i stället för att primärförhandla kan "höra" en arbetstagar
organisation innan beslut fattas. Motivuttalanden att MBL skall tillämpas 
samtidigt med 51 b § i förslaget kan knappast väga över den klara orda
lydelsen i 51 b §jämfört med 3 § MBL. 

LO anser det därför vara ett oavvisligt krav att förslaget ändras så att 
MBL kan tillämpas fullt ut även i konkurser. Detta kan exempelvis ske 
genom att i lagtexten intas en bestämmelse som hänvisar till MBLs regler 

om primär förhandlingsskyldighet och primär informationsskyldighet. Ett 

annat sätt är att KL kompletteras med regler som i materiellt hänseende 
överensstämmer med MBLs motsvarande regler. 

Enligt 29 § LAS skall arbetsgivare varsla arbetstagarorganisation om 
bl.a. tilltänkt uppsägning och permittering av arbetstagare. Varsel skall 

lämnas inom vissa i 29 § angivna frister, varseltiden. Föreligger hinder 
mot varsel inom föreskriven tid. skall enligt 30 § LAS varsel i stället 
lämmas så snart det kan ske. Enligt uttalande i LASs förarbeten åsyftas 
med undantagsregeln fall där det har inträffat en omständighet som arbets
givaren inte kunnat förutse och som gör det omöjligt att varsla inom före
skriven tid. Av 30 § LAS följer även att det inte i något fall är tillåtet att 
underlåta varsel. Det sagda innebär att arbetsgivaren i varje enskilt fall 

måste göra en bedömning om risken för en framtida händelse, som leder 
till uppsägningar, är påtaglig. I ett sådant fall måste varsel lämnas omedel

bart. Arbetsgivaren kan ej i ett sådant fall med framgång hävda att varsel
tiden skall avkortas, så att varsel i stället skall Jämnas då händelsen in
träffar. 

Kommitten anför på sid 110: "Vid konkurs kan uppsägning behöva 

göras omedelbart." - "Med stöd av undantagsbestämmelsen i 30 § kan 
förvaltaren varsla samtidigt med uppsägningen." LO menar att kommit
tens uttalande har blivit olyckligt utformat, vilket kan leda till miss

förstånd. 
Även ett konkursbo är skyldigt att iakttaga LASs regler om varsel, men 

när konkurs inträffar, kan det finnas, vilket Arbetsdomstolen påpekar i 
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dom nr 68/ 1977. utrymme för att tillämpa undantags regeln i 30 § LAS. 
Detta innebär emellertid inte att konkursförvaltare alltid kan åberopa 

undantagsregeln i 30 § LAS. I det fallet att konkursförvaltaren fortsätter 
att driva konkursgäldenärens rörelse ställs samma krav på förvaltaren som 
på alla andra arbetsgivare, d. v .s. huvudregeln skall vara att varseltid enligt 

29 § iakttages. Även i andra fall måste hänsyn tas till att syftet med varsel 
är att arbetstagarorganisationerna skall underrättas om planerade 
åtgärder, på ett sådant sätt att organisationen erhåller en praktisk 
möjlighet att begära överläggningar (LAS 30 §) med arbets
givaren/konkursförvaltaren. Detta innebär att de flesta konkurssituationer 

är sådana att utrymme ej finns för att tillämpa undantagsregeln. 

Enligt LOs mening bör vad ovan sagts om konkursförvaltarens skyldig
het enligt LAS närmare klarläggas i motiven. 

TCO: TCO noterar med tillfredsställelse att kommitten fastslår att de 
arbetsrättsliga lagarna, exempelvis medbestämmandelagen, skall tillämpas 
också i konkurs. TCO välkomnar också kommittens förslag om en ovill
korlig skyldighet för konkursförvaltaren att samråda med konkursföre

tagets anställda. oavsett om kollektivavtalsbundenhet föreligger eller ej. 
Med hänvisning framför allt till ett uttalande i proposition 1975/76: 19 sid 

67 anför kommitten att varsel om uppsägning enligt 30 § lagen om anställ
ningsskydd (LAS) kan lämnas samtidigt som uppsägning sker. TCO vill 

mycket bestämt invända häremot. Uttalandet i propositionen rör 

ändringar i lönegarantilagen och ingår således inte i förarbetena till LAS. 
Arbetsdomstolen har så sent som 1977-04-20 (AD 68/77) behandlat den 

aktuella frågan och fastslagit att varsel skall lämnas även om arbetsgivaren 
försatts i konkurs. Som framgår av motiveringen i den ovan nämnda 
domen finner Arbetsdomstolen att varsel inte i alla lägen då konkurs före
ligger behöver lämnas minst en månad före uppsägningen. Utrymme kan 
finnas för att tillämpa undantagsregeln i 30 § första stycket LAS om att 
varsel i stället kan lämnas så snart det kan ske. Arbetsdomstolen betonar 
dock att "syftet med varsel är att arbetstagarorganisationen skall under
rättas om planerade åtgärder på sådant sätt att organisationen skall ha 
praktisk möjlighet att begära överläggningar för att t.ex. förmå arbets
givaren att avstå från den planerade åtgärden". Eftersom överläggning 

enligt 32 § tredje stycket LAS kan påkallas inom en vecka efter varsel 

lagts bör denna tidsperiod även i undantagsfallet utgöra den absolut 
kortaste tid som kan förflyta mellan varsel och uppsägning i samband med 

konkurs. Berörda arbetstagarorganisationer har givetvis i många fall ett 
intresse av att påkalla överläggning och lämna synpunkter på konkurs
företagets situation. Påkallas överläggning inom den angivna tidsfristen får 
enligt 32 § fjärde stycket LAS uppsägning ej ske förrän överläggning ägt 

rum. TCO hemställer att departementschefen, efter samråd med chefen 
för arbetsmarknadsdepartementet, uttalar att kommittens redovisning inte 
återger gällande rätt. 
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SAF: Enligt föreningen ger redan den nuvarande arbetsrättsliga lagstift

ningen de anställda och deras organisationer möjligheter att påverka 

arbetsgivarens handlande före konkursutbrottet. Detta gäller även om 

själva konkursansökan inte behöver föregås av primära förhandlingar 

enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Det är under 

perioden före kllnkursen som arbetsmarknads- och regionalpolitiska 

bedömningar har sin största betydelse. 

I och med konkursen inträder en ny situation. Det grundläggande syftet 

är att såvitt möjligt åstadkomma en snabb och ändamålsenlig avveckling 

av företagets verksamhet. Enligt förslaget § 61 fär förvaltaren endast om 
särskilda skäl föreligger fortsätta gäldenärens rörelse längre än ett år efter 

första borgenärssammanträdet. De anställdas ekonomiska intressen 

skyddas i väsentlig grad genom den statliga lönegarantin. 

Kommitten anför (sid 166) att frågan huruvida reglerna i MBL skall 

tillämpas även sedan arbetsgivaren gått i konkurs inte berörts i proposition 

1975/76: !05 och all MBLs regler inte på alla punkter synes vara så väl 

avpassade för konkursfallet. Då emellertid varken lagtexten eller motiven 

till MBL gjort uttryckligt undantag för konkurssituationen finner kommit

ten att man fär utgå från att MBL i princip är tillämplig. 

Dessutom föreslår kommitten att MBLs regelkomplex kompletteras 

med en bestämmelse i konkurslagen(§ 51 b) som sträcker sig ännu längre 

än MBL. Detta kan enligt föreningens mening inte vara uttryck för en 

rimlig bedömning. 

Föreningen motsätter sig sålunda att den föreslagna § 51 b tillföres 

konkurslagen. Frågan i vilken utsträckning M BLs regler är tillämpliga vid 

konkurs bör -- då denna grundläggande fråga ansetts ligga utanför kommit
tens uppdrag - bli föremål för fortsatt särskild utredning. 

Industriförbundet: Förbundet, som tagit del även av Svenska Arbets

givareföreningens remissyttrande. vill instämma i vad däri sagts om för

hållandet mellan medbestämmandelagen och konkurslagen och särskilt i 

avseende på 51 b § i förslaget. 

Svenska fiiretagares riksförbund: Kommitten föreslår att förvaltaren -

utöver vad som följer av t.ex. lönegarantireglerna och medbestämmande

lagen -- skall informera varje enskild arbetstagare innan förvaltaren vidtar 

åtgärd som väsentligt inverkar på arbetstagarens anställning. Detta finner 

Förbundet, åtminstone i konkurser med något nämnvärt antal anställda, 

inte praktiskt genomförbart och knappast heller motiverat. Förvaltaren 

har särskilt i konkursens inledningsskede mycket kort tid på sig för att 

vidta de åtgärder som ur borgenärs- och andra synpunkter är nödvändiga. 

Säväl de fackliga organisationerna som de enskilda arbetstagarna torde 

redan nu få den information som kan lämnas och när den kan lämnas. 
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2.4 Rätt för förvaltaren att i vissa fall tillgripa tvång för besittningstagande 

av boets egendom m.m . 

.IK: Kommitten anser (s. 113) att förvaltarens utnyttjande av tvångs

medel bör bedömas som myndighetsutövning i skadeståndslagens mening 

och kunna ge upphov till skadestandsansvar för det allmänna. Konkursför

valtarens verksamhet i övrigt skall däremot enligt vad som framgår av s. 

!05. not 5. inte betraktas som sådan myndighetsutövning. En motsvarande 

konstruktion. dvs. att verksamheten i ett företag eller hos nä.got annat 

subjekt delvis är att anse som myndighetsutövning, förekommer också i 

andra fall (I.ex. i fråga om AB Svensk bilprovning). men det är uppenbart 

att konstruktionen inte är problemfri. Därför är också stor restriktivitet 

påkallad när det gäller att införa en liknande konstruktion på nya 

områden. Av särskilt intresse i detta sammanhang är att enligt förarbetena 

till skadeståndslagen (se bl.a. prop. 1972:5 s. 507) myndighetsutövning kan 

anses föreligga endast när maktmedel anförtrotts en person i det allmännas 

intresse. Visserligen är - som framhållits i betänkandet - konkurser 

numera inte enbart en borgenärernas angelägenhet utan berör också en rad 

l>lika samhällsintressen. Det är dock alltjämt borgenärsintressena som 

dominerar. På grund härav kan det inte anses självklart att staten -- om 

den föreslagna regleringen genomförs -- blir skadeståndsskyldig enligt 

reglerna om det allmännas ansvar för skada vid myndighetsutövning. 

Enligt min mening är det, även bortsett från den nyss behandlade 

problematiken. tillräckligt att ge tillsynsmyndigheten de tvångsmedel som 

förvaltaren kan behöva. Jag har svårt att förstå varför en sådan ordning 

skulle behöva bli "stel och opraktisk" (s. 112). 

RA: Däremot kan det starkt ifrågasättas om förvaltaren skall ges rätt att 

använda tvångsmedel för att omhänderta eller eljest ta befattning med 

giildenärens bo rn.m. Enligt min bestämda mening bör av rättssäker

hetsskäl beslut om användande av tvångsmedel i konkurs i första hand 

ankomma på åklagare och domstol. Jag kan därför inte biträda kommit

tens förslag i denna del (54 ~ ). 

Ö1wtlklaf.?arc11 i Malmö åklaf,?ardistrikt: I 54 och 88 §* stadgas om rätt 

för förvaltaren att tillgripa tvång. Detta kan rikta sig mot tredje man och 

innefattar också fysiskt tvång mot person. Jag känner viss tveksamhet 

inför att en omfattande tvangsrätt tillförs förvaltaren bl.a. därför att denne, 

som förntsättes vara advokat. själv saknar de personalresurser som 

mil.hända erfordras i besvärliga fall. Det förefaller emellertid, som kommit

ten framhäll it. svårt att lägga utövandet av tvånget ä kronofogdemyndig

heten utan att detta skulle äventyra effektiviteten. 

LiinstlklagarmyndiRheten i Stockholms län och Gotlands liin: Enligt 

förslaget skall förvaltaren få rätt att i viss utsträckning använda tvångs

medel för att omhänderta bokföring. Mot detta finns inte något att erinra. 

Länsåklaf.?armyndigheten i Malmöhus län: I stället för att. som 
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tidigare, behöva vända sig till överexekutor eller domstol för att tillvarata 

konkursboets intressen gentemot en tredskande gäldenär får nu för

valtaren en i princip oinskränkt rätt att bereda sig tillträde till bostäder och 

andra lokaler och där bemäktiga sig egendom. därvid han även har möjlig

het att använda fysiskt våld för genomförandet av sina intentioner. Han 

kan därvid genom myndighetsmissbruk eller vårdslös myndighetsutövning 

ådra sig själv straffansvar och staten skadeståndsskyldighet; å andra sidan 

har han själv rätt till nödvärn och, sävittjag förstår, också rätt att till sitt 

skydd peka på bestämmelserna i 17 kap BrB om straff för våld, hot, för

gripelse och våldsamt motstånd mot myndighetsutövare. Med all respekt 

för advokatkårens juridiska kunnande och omdöme vill jag ifrågasätta om 

det finns en önskan hos genomsnittsadvokaten att i egenskap av förvaltare 

ikläda sig rollen av en sådan myndighetsperson. I vart fall är det tvivel

aktigt om det kan gagna det samarbete mellan förvaltare och gäldenär som 

torde vara något av det betydelsefullaste vid en förnuftig handläggning av 

boets angelägenheter. 

Länsdklagarmyndigheten i Blekinge län och Kronobergs liin: Jag anser 

att det finns skäl att räkna med att en förvaltare, som anser sig behöva 

använda tvångsmedel, i första hand vänder sig till polis eller åklagare och 

försöker få samma åtgärder till stånd genom att anmäla att gäldenären kan 

misstänkas för gäldenärsbrott. Detta antagande grundar jag på en jäm

förelse mellan taxeringsmyndigheternas anmälningar om misstänkta 

skattebrott och deras egna beslut om handräckning för taxeringsrevision. 

Göta hovrätt: Däremot kan hovrätten inte ansluta sig till de föreslagna 

bestämmelserna om räU för förvaltaren att använda tväng för att omhän

derta gäldenärens bo. Enligt förslaget skulle förvaltaren själv kunna 

tvångsvis bereda sig tillträde till låsta utrymmen hos gäldenären och även 

få tillgripa fysiskt tvång mot denne. Sådana åtgärder bör självfallet inte 

anförtros annan än myndighet med erfarenhet av myndighetsutövning av 

sådan art. Enligt hovrättens mening bör reglerna utformas så att krono

fogdemyndighet ges befogenhet att på begäran av förvaltaren använda 

tvängsmedel för att omhänderta gäldenärens bo, om sådan ätgärd är nöd

vändig. Det skall därvid ankomma på denna myndighet att bedöma 

huruvida förutsättning för användande av tvångsmedel föreligger. Skade

ståndsskyldighet för oriktig myndighetsutövning åvilar därvid staten enligt 

vanliga regler. 

Hovrätten öi•er Skåne och Blekinge: Det får anses vara en brist i 

gällande rätt att uttryckliga regler saknas om vilka lagliga befogenheter 

som står förvaltaren till buds för att ta ifrån en tredskande gäldenär besitt

ningen till konkursboets egendom. För att undvika förlustbringande 

dröjsmäl för konkursboet är det ibland behövligt med snabba ingripanden 

från förvaltarens sida. Den nuvarande ordningen att förvaltaren inte 

omedelbart utan först efter en erhållen exekutio11stitel kan utverka erfor

derligt biträde hos kronofogdemyndigheten, tillgodoser inte nämnda 
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behov. Hovrätten är emellertid betänksam till kommittens förslag att 
tillägga förvaltaren befogenhet att själv utöva tvång (54 §). Samhället har 

redan organ -- kronofogde- och polismyndighet -- i vilkas dagliga arbete 

ofta ingår att konfronteras med tredskande personer och där tvång i någon 

form utövas. Den erfarenhet och de resurser som dessa organ har, anser 

hovrätten böra utnyttjas även i nu föreliggande fall. För att påkalla biträde 

av något av de ifrågavarande organen skall dock inte behöva fordras att 

förvaltaren först har utverkat en exekutionstitel. Beslutet om försättande i 

konkurs bör vara ett tillräckligt bemyndigande att påkalla biträde. 

Hovrätten vill i detta sammanhang erinra om att lagstiftaren redan idag i 

vissa fall medger kronofogdemyndighet att lämna handräckning utan att 

nf>gon egentlig cxekutionstitel föreligger (set.ex. 72 §lagen 14.5.1971 om 

exekutiv försäljning av fast egendom, 55 § lagen 2.6.1933 om ägofred och 

39 § lagen I. 12. 1950 om rätt till fiske). Hovrätten vill därför förorda en 
bestämmelse av innehåll att antingen kronofogdemyndighet eller polis

myndighet skall lämna den handräckning som behövs för att förvaltaren 

skall kunna ta ifrån gäldenären besittningen till boets egendom (jmf 4 kap 

38 § fastighetsbildningslagen). 

För att förvaltaren skall fä tillträde till gäldenärens bostad i dennes 

frånvaro förutsätts i 54 § 2 st i förslaget att gäldenären underrättats om 

tiden för åtgärden och håller sig undan eller att eljest särskilda skäl före

ligger. Eftersom det många gånger torde kunna uppstå svårigheter att nå 

gäldenären med underrättelse. förefaller det hovrätten opraktiskt att för nu 

ifrågavarande fall uppställa krav på obligatorisk underrättelse. Man torde 

nämligen inte alltid kunna utgå ifrån att särskilda skäl föreligger vid miss

lyckad underrättelse. Hovrätten föreslår därför följande lydelse av andra 
stycket: "Förvaltaren får dock ej bereda sig tillträde till bostad i inne

havarens frånvaro annat än om denne håller sig undan eller eljest särskilda 
skäl föreligger. Om möjligt skall gäldenären underrättas om tiden för 
åtgärden i förväg." 

Om kronofogdemyndigheterna skulle bli tillsynsorgan torde frågan om 
utövande av tvång kunna lösas på det sättet, att tillsynsorganet åläggs 

skyldighet att vid behov biträda förvaltaren med att ta ifrån gäldenären 

besittningen till boets egendom. 

Stockholms tingsrätt: Tingsrätten tillstyrker kommittens förslag att för

valtaren får använda tvång för att ta hand om eller eljest ta befattning med 

gäldenärens bo, när det framstår som befogat. och även under vissa förut
sättningar får bereda sig tillträde till bostad i innehavarens frånvaro. 

Av motiven till de föreslagna bestämmelserna (s. 171) framgår att tvång 

får tillgripas inte bara mot gäldenären utan också mot tredje man, som 
innehar gäldenären tillhörig egendom. Tingsrätten har intet att erinra mot 

att tvångsåtgärder i angivet fall får vidtagas även mot annan än gäldenären 

men anser det böra komma klarare till uttryck i lagtexten att denna 
möjlighet finnes. 
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Giiteborgs ti11g.m"itt: Kommitten framför på sid. 113 i betänkandet som 

sin mening att förvaltares utnyttjande av sin befogenhet att utöva tvång 

bör hedömas som myndighetsutövning i skadcständslagcns mening samt 

att förvaltaren kan ädra sig ansvar enligt 20 kap I § brottsbalken i motsats 
till vad som nu anses gälla. Sä väsentliga förändringar i rättsläget anser 

tingsrätten ej kunna genomföras genom motivuttal~nden utan bör direkt 

framgå av lagtexten. 

Boräs tingsrätt: Förvaltaren föreslås få rätt att använda tvång i vissa 

situationer (54 § i förslaget). Tingsrätten delar kommittens uppfattning att 

tvångsmedel bör kunna tillgripas i de angivna situationerna. För att möjlig

göra tillräckligt snabba ingripanden i brådskande fall torde det också vara 

nödvändigt att förvaltaren tilläggs rätten att fatta beslut om tvångsåtgärd. 

Av principiella skäl och då förvaltaren måste eftersträva ett samarbete 

med gäldenären bör tvånget dock inte utövas av förvaltaren personligen. I 
stället bör förvaltaren få rätt att begära biträde av myndighet (utmät
ningsman eller polismyndighet) för att genomföra tvångsåtgärden. 

Domsto/sverket: Kommitten har föreslagit att fön•a/tare ges rätt att 

am·iinda 1·åld såväl mot egendom som mot person för att kunna omhän

dertaga gäldenärens egendom och räkenskaper. Domstols verket avstyrker 

detta förslag. All offentligrättslig våldsanvändning bör i princip endast få 

utövas av myndighet. vars personal är speciellt utbildad härför. Krono

fogdemyndighet anses vid förrättning ha rätt att använda våld mot 

egendom. Möjligen föreligger också rätt för denna myndighet att använda 

våld mot person (jfr NJA 1886 s 230). Kronofogdemyndigheten förutsätts i 

egenskap av tillsynsorgan i konkursen ha ett nära samarbete med för
valtaren. En ordning som innebär att förvaltaren. då behov av handräck

ning föreligger. måste påkalla biträde av denna myndighet äventyrar inte 
nämnvärt effektiviteten i konkursutredningen. En sådan ordning innebär 

att rätten till våldsanvändning kommer att beslutas av ett organ som torde 

vara bättre skickat att handha sådana frågor. Detta kräver emellertid att 
kronofogdemyndighet ges befogenhet att besluta om sådan handräckning. 

Görs en sådan lagändring bör övervägas om inte kronofogdemyndighets 

rätt att över huvud taget använda våld mot person samtidigt skall preci
seras. 

RPS: För att en konkursförvaltning skall bli effektiv måste den 

gentemot trcdskande och saboterande konkursgäldenärer snabbt kunna 

tillgripa tvångsåtgärder. Nuvarande lagstiftning tillgodoser ej tillräckligt 
detta intresse. Genom kommittens förslag blir det emellertid möjligt att 

snabbt skilja gäldenär från besittningen av förmögenhetstillgångar. bokfö

ringshandlingar och annat bevismaterial samt bereda förvaltaren tillträde 

till lokaler. kassaskåp och andra utrymmen. Samma rätt bör tillerkännas 

tillsynsmyndighet som ålagts vissa förvaltningsuppgifter i tillgångslösa 

mindre konkurser. om kommittens förslag beträffande denna förvaltnings

form godtas. Den föreslagna rätten till tvångsåtgärder kan även bedömas 
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fä brottsförebyggande effekt och komma att verka underlättande vid 

förundersökningar om gäldenärsbrotL 

Kommitten har i specialmotiveringen till 54 * in fine föreslagit att 

närmare föreskrifter om tilHimpningen av tvångsåtgärdsbestämmelserna 

och om rätten att påkalla biträde av polismyndighet skulle utfärdas i 

administrativ ordning. Styrelsen ifrågasätter om inte denna ytterligare 

reglering av rättssäkcrhetsskäl i stället bör framgå av själva lagrextcn. Vid 

normalt förekommande tvångsåtgärder enligt detta lagrum bör för övrigt 

förvaltaren i första hand biträdas av kronofogdemyndighets personal. 

eftersom här aktuella åtgärder är likartade de som företagas vid bl.a. 

utmätningsförrättningar. Först om sådan situation uppkommer att icke 

ringa våldsanvändning mot person kan bli aktuell, bör biträde av polis

personal påkallas. 

Rätten att använda tvångsåtgärder bör på det sätt kommitten föreslagit 

kompletteras med kriminalisering av åtgärder ägnade att hindra förval

tarens förrättningsåtgärder. 

RSV: RSV anser det tillfredsställande att förvaltarens befogenheter all 

vid behov använda tvångsmedel regleras i lag. Enligt verkets mening har 

kommitten bedöm! frågan om dessa befogenheters omfattning i stort på ett 

lämpligt sätt. 

Förvaltare har hittills fått skaffa sig beslut om handräckning frän över

exekutor och vända sig till KFM för att I.ex. fä ut handlingar som 

konkursgäldenären eller revisor vägrar att lämna ut. Att förvaltaren till

erkänns rätt att själv använda våld. och all han alltid utses av konkurs

domaren. medför enligt kommittens mening att hans handlande fortsätt

ningsvis skulle fä bedömas som myndighetsutövning i skadeståndslagens 

mening och kan ge upphov till skadeståndsansvar för det allmänna. För
valtaren skall också kunna ådra sig straffansvar för myndighetsmissbruk 

eller myndighetsutövning enligt 20 kap I § BrB. 

Enligt RSVs mening bör det emellertid diskuteras och övervägas om 

man inte i stället för att ändra på förvaltarens ställning borde lägga använd

ningen av tvångsmedel på KFM. Genom att myndigheten i sin övriga 

verksamhet i stort har motsvarande befogenheter bör dess erfarenhet 

komma till användning även vid bedömningen av tvängsmedcl i konkurs. 

När nu KFM föreslås fä en särskild funktion inom konkursförvaltningens 

ram synes det verket naturligt och mest ändamålsenligt att användande av 

tvångsmedel -- ett förfarande som bättre "behärskas·• av KFM - också 

läggs på denna myndighet. Det kan te sig stötande att denna uppgift läggs 

på förvaltare i vilkas övriga verksamhet som advokater användning av 

våld självfallet inte kan förekomma. 

Om användningen av tvångsmedel läggs på en myndighet, KFM, är det 

möjligt att frågan om beredande av tillträde till bostad kan regleras på mot

svarande sätt som gäller för KFMs rätt att i utmätningsmål bereda sig 
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tillträde till bostad. Det är naturligen av stor vikt att konkursgäldenären 

inte kan göra handlingar eller annat oåtkomliga enbart genom att förvara 

dem i sin bostad. 

Kommitten har anfört att det skulle medföra en stel och opraktisk 

ordning att lägga rätten till tvångsmedel hos KFM. RSV menar dock att 

den större rättssäkerheten och den ökade effektiviteten detta skulle ha 

med sig helt överväger. RSV föreslår därför att förvaltaren skall vända sig 

till KFM när tvångsmedel fordras i förvaltningen av konkursen. 

K ronof<N~demyndighelen i Krislianstad: Förvaltaren har i betänkandet 

tillagts befogenhet att använda tvång för att sätta sig i besittning av vissa 

för utredningen väsentliga handlingar m.m. Sådana tvångsåtgärder torde 

böra dokumenteras, vilket är regel vid offentliga tvångsåtgärder i övrigt. 

Tillsynsmyndigheten bör dessutom särskilt underrättas om sådan åtgärd. 

Kronofogdemyndighe1en i Örnskölds1·ik: 54 §: l detta lagrum tilläggs 

förvaltaren befogenhet att utöva visst tvång. På sidan 111 konstaterar man 

att det inte är tänkt att han skall få "lika vidsträckta befogenheter som en 

utmätningsman. Förvaltaren torde sålunda inte få utöva våld mot person". 

Skrivningen antyder alltsä att utmätningsman får utöva väld mot 

person. Detta är på sätt och vis fel. 1 praxis brukar man säga att utmät

ningsman får föra en person som står i vägen åt sidan och att han får utan 

att företa kroppsvisitation ta ifrån gäldenären egendom som denne bär pä 

sig. I övrigt är utmätningsman hänvisad att begära biträde av polis

myndighet. 

I specialmotiveringen specificeras förvaltarens befogenheter och jag kan 

inte finna annat än att han tilläggs lika stora sådana som utmätningsman 

har idag. 

Det måste naturligtvis konstateras att det är en praktisk åtgärd att !äta 

förvaltaren få dessa möjligheter. Ur allmän synpunkt finner jag det dock 

betänkligt att låta annan än offentlig myndighet utöva tvång vare sig det 

gäller mot egendom eller person. Vad gäller egendom är det idag bara 

utmätningsman som får tillgripa sådant. 

I och med att KFM är tillsynsorgan bör beslut om och ansvar för våld i 

dessa avseenden åvila tillsynsmyndigheten. I administrativ ordning kan 

sedan utarbetas bestämmelser för hur själva praktiska genomförandet hos 

gäldenären eller där hans egendom finns skall gå till. 

Som en jämförelse kan här tas bevissäkringslagen där taxeringsmyndig

heterna är skyldiga att anlita KFM för eventuellt ingripande med tvång. 

Myndigheten sitter inne med kunskaper på området och det ingår i den 

dagliga verksamheten. Kostnaderna kan genom myndighetens egna 

möjligheter i form av kontakter m.m. hållas nere. Oftast blir ingripanden 

av här ifrågavarande slag aktuella i konkursens inledningsskede och det 

kan vara värdefullt för tillsynsfunktionens fortsatta utövande att få en viss 

insyn på ett tidigt stadium. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län: Kommitten föreslår, att konkurs-
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förvaltaren erhåller samma befogenheter som utm1itningsman att tillgripa 

tvängsmedel för att ta hand om boet eller eljest ta befattning med de 

böcker och handlingar. som rör boet. Enligt nu gällande lagstiftning är det 

endast tjänstemän vid kronofogdemyndigheten som i samband med utmät

ningsförrättning kan bereda sig tillträde till bostad i innehavarens frånvaro 

om denna underrättats om tiden för åtglirden och håller sig undan eller 

eljest särskilda skäl föreligger. Tjänstemän vid kronofogdemyndigheterna 

har sålunda lång erfarenhet av sådana åtgärder. vilket lagstiftaren beaktat 

bl.a. vad det avser ätgärder enligt bevissäkringslagen. 

Länsstyrelsen finner det angeläget att endast en myndighet är behörig 

att utöva tvångsåtgärder mot enskild person av ifrågavarande slag. 

Konkursförvaltaren bör därför i de fall konkursgäldenären inte lämnar 

ifrån sig de böcker och handlingar. som rör boet. eller förhindrar för

valtarens tillträde till boets egendom. begära biträde av tillsynsmyndig

heten. Därvid må tillsynsmyndigheten använda stldana tvångsmedel, som 

avses i 19 kap 14 ~ lagberedningens förslag till utsökningsbalk enligt 

Utsökningsrätt XII (S()U 1973:22). 

USS: Kommitten föreslår att konkurslagen kompletteras med bestäm

melser om tvängsmedel och andra säkerhetsätgärder. som fär avse gälde

närens person eller dennes egendom under eller i vissa fall omedelbart 

före konkurs. 

USS finner att de föreslagna bestämmelserna fyller ett länge känt behov 

på konkurslagstiftningens område. Däremot kan det ifrågasättas om 

reglerna har blivit tillräckligt pregnanta. Det i och för sig befogade kravet 

på effektivitet har dessutom medfört att man vid utformningen av bestäm

melserna inte tagit tillräcklig hänsyn till den enskilde gäldenärens intressen 

i förevarande sammanhang. Rättssäkerheten måste beaktas. 

Vad som nu har sagts gäller särskilt bestämmelsen i .'i4 § förslaget till 
ändring i konkurslagen. Enligt lagrummet får förvaltaren använda tvång 

för att omhänderta eller eljest ta befattning med gäldenärens bo samt 

böcker och andra handlingar som rör boet i den män det med hänsyn till 

omständigheterna framstår som befogat. Förvaltaren äger dock inte 

·bereda sig tillträde till bostad i innehavarens frånvaro utan att vissa 

närmare angivna förutsättningar föreligger. 

USS är till en början av den bestämda uppfattningen att förvaltaren 

varken kan eller bör tilläggas sådana utomordentliga befogenheter, som 

han skulle erhålla enligt kommittens förslag. Endast om förvaltar

uppdraget anförtros myndighet. skulle det vara möjligt att i viss utsträck

ning låta förvaltaren fatta beslut om användning av tvångsmedel och att 

verkställa sådant beslut om det kan ske obehindrat. Undantag måste dock 

göras för den s.k. privatsektorn. För tillträde till bostad och kanske även 

tredjemanslokaler utan anknytning till den konkursdrabbade verksam

heten bör krävas domstolsbeslut. I princip anser USS att verkställighets

åtgärder bör förbehållas exekutiv myndighet eller polis. 

31 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr !05 
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Skulle knmmittens förslag i fråga om förvaltning och tillsyn leda till 

lagstiftning. bör bcslutsfunktionerna enligt 54 § läggas på den krono

fogdemyndighet. som är tillsynsurgan i konkursen. Även i dessa fall bör 

privatsektorn förbehållas domstol. Den omständigheten att krono

fogdemyndighet utövar tillsynen hindrar inte att denna myndighet 

anförtros verkställighetsåtgärderna. Det kan i detta sammanhang erinras 

om att denna myndighet enligt 4 § kronofogdeinstruktionen vid behov äger 

anlita polis för verkställighetens genomförande. 

Om annan myndighet än kronofogde kommer att i en framtida lag

stiftning utöva tillsynen över konkursförvaltningen - t.ex. länsstyrelsen 

enligt det förslag, som en grupp inom USS företräder - synes besluts
funktionerna med tidigare angivna undantag kunna läggas pä tillsyns

myndigheten. Det torde inte möta något hinder att kronofogdemyn

digheten -- även om den skulle fungera som förvaltare i viss utsträckning 

- alltid var behörig att förda verkställighetsåtgärder. 
USS kan inte heller godta att förutsättningarna för användningen av 

tvångsmedel enligt 54 § kommitteförslaget beskrivs på det sätt som där 

skett. Villkoren - det bör här vara fråga om tredska eller s.k. sabotagerisk 

- måste utformas med hänsyn till ingreppets karaktär och omständig

heterna i övrigt. En lämplig metod kan vara att i anslutning till 88 § 

kommitteförslaget noggrannare precisera gäldenärens skyldigheter vid 

konkurs. Därvid kan reglerna om taxeringsrevision i 56 § taxeringslagen 

( 1956:623) samt bestämmelserna i bevissäkringslagen (1975: I 027) för 

skatte- och avgiftsprocessen tjäna som förebild. 

Doman:fbrbundet: I 54 § KL har upptagits en bestämmelse om att för
valtaren fär använda tvång för att omhändertaga eller eljest ta befattning 

med gäldenärens bo. Denna bestämmelse torde inte avse sådana åtgärder 

som att t.ex. anbringa lås på byggnad eller förvaringsutrymme som ingår i 

konkursboet: förvaltaren lär vara berättigad härtill redan på grund av 

bestämmelserna i 54 § gällande lag (53 § i förslaget}. I stället synes med 

förslaget avses sådana tvångsåtgärder som enligt exekutionsrättslig 

terminologi brukar betecknas som exhibition eller tvångsinrymmande. 
Förbundet har förståelse för behovet av dylika tvångsätgärder men anser 

att det står i strid med allmänna exekutionsrättsliga principer att. säsom 

kommitten föreslär. ge konkursförvaltaren ställning av utmätningsman när 

det gäller ifrägavarandc ätgärder. Det ligger närmast till hands att av den 

föreslagna bestämmelsen dra den slutsatsen, att det ä\igger förvaltaren att 

själv svara för exekutionen i de här avsedda fallen. Enligt förbundets 

mening bör verkställigheten. även i dessa ankomma pä kronofogdemyn

dighet. Det torde kunna stadgas att förvaltaren därvid har rätt att vända sig 

direkt till kronofogdemyndigheten utan att först utverka cxekutionstitel 

hos domstol eller överexekutor. - Om kommittens förslag genomföres. 

bör i vart fall lagtexten innehälla den närmast självklara begränsningen att 

det inte ankommer pä förvaltaren att tillgripa våld å person. 
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LRF: Förslagen om - - - förvaltarens rätt att använda tvängsmedel 

synes ändamålsenliga. 
Lokala skatte111y11dig/z('fe11 i Stockho/111 (LSMS): LSMS anser det 

nödvändigt. i de fall konkursgäldenär varit att anse som arbets- eller 

uppdragsgivare att räkenskapshandlingar införskaffas och ställs till 

myndighetens förfogande för utredning huruvida skatteredovisning för 

anställda och arbetsgivaruppgiftsredovisning skett på riktigt sätt. Upplys

ningsvis kan nämnas att LSMS i viss utsträckning. genom användning av 

bevissäkringslag och begäran om beslag genom husrannsakan. har erhållit 

handlingar. som skattskyldig på anmaning förklarat saknade eller icke 

rättdigen förda. Genom all snabbt fä tillgång till räkenskapshandlingar kan 

LSMS. utan anmälan från berörda anställda/uppdragstagare. bespara både 

dessa och myndigheten onödigt besvär. För att kunna tillämpa bestäm

melserna om gäldenärsbrott eller brott mot skattebrotts- och uppbördslag 

är åtkomsten av redovisningshandlingar ofta helt nödvändig. 

2.5 Brott~utredning i ordinär konkurs 

Ö1wå/..lagare11 i Stoc/../10/ms tlklaRt1!'distrikt: I 55 § KL sägs bl.a. att 

förvaltaren i förvaltarberättelsen skall anmiirka. huruvida skälig anledning 

förefinns till antagande all gäldenären gjort sig skyldig till brottsligt för

hållande mot sina borgenärer och att. om anledning finns till sådant an

tagande. grunden därför skall anges. Bestämmelsen återfinns oförändrad i 

kommittens förslag. 

I rapporten Företagskonkurser (Statens industriverk: utredningar 

1975:2) redovisar Kedner resultatet av en undersökning om konkurser och 

gäldenärsbrott (s. 359 ff). Enligt rapporten bör man kunna riikna med 

gäldcnärsbrott i omkring 40%. av antalet s\ututdelningskonkurser. Man 
räknar då även med den dolda brottsligheten. Motsvarande frekvens vid 

fattigkonkurser bör enligt Kedner vara mellan 40 och 50 %. 

Förvaltarens åliggande i nu förevarande hänseende anges vara en 

skyldighet endast att anmärka i berättelsen om skälig misstanke om brott 

förefinns. Någon undersökningsplikt för förvaltaren rörande eventuell 
förekomst av brott föreskrivs således inte uttryckligen. 

Erfarenheten visar också att många förvaltare - flertalet av dem är 

huvudsakligen inriktade på affårsjuridik och har begränsad erfarenhet av 

brottmål -- tar ganska lätt på uppgiften att vara verksam till utrönande av 

huruvida gäldenären kan misstänkas för brott i förhållande till borge

närerna. Detta är otillfredsställande, ty det sätt på vilket förvaltaren fullgör 

sin skyldighet härvidlag är av fundamental betydelse för beivrande! av 

brott av förevarande slag. Vid angivna förhållanden och då brott av 

konkursgäldenär synes bli allt mer frekventa samt inte sällan ingär som ett 

moment i en mera omfattande och svårupptäckt ekonomisk brottslighet. är 

det enligt min mening beklagligt att kommitten inte upptagit till över-
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vligamle frägan om bestämmelsen borde ändras. Kanske vore lämpligt att 

sii utforma bestiimmclscn att av denna till en början klart framgick att det 

åligger förvaltaren att vara verksam till utrönande av huruvida brott kan 

misstlinkas. Härefter horde rapportcringsskyldigheten fastläggas och 

niirmare utföras. Av hesUimmclsen borde vidare uttryckligen framgå att 

skyldigheten omfattarjiimviil andra hrott lin gäldeniirshrott. Limpligheten 

av att rapporteringen alltid skall ~ke i förvaharberättelsen kan ifrågasättas. 

Som bekant dröjer det ofta ganska Hinge innan denna beriittclse avges. 

Misstanke om hrott hör rapporteras stt snart sådan uppkommit på det att 

förundersökning ofördröjligen skall kunna inledas. 

Konkursförvaltarens rapporteringsskyldighet inträder enligt 55 * KL dä 

··ski"tlig anledning .. förekommer all gäldenären gjort sig skyldig till brott. I 

23 kap I * första stycket riittegångsbalken stadgas att förundersökning 

skall inledas re<lan d{i "anledning förekommer" att brott som hör under 

allmiint {ttal förövats. Jag anser att förvaltarens rapporteringsskyldighet 

biir intriida vid samma grad av misstanke som giiller för inledande av 

förundersökning. 

Ö1·eni/..lag{lrl'll i Giirehorg.1· tl/../agardi.1rri/..1: Utredningen anför på sidan 

173. att förvaltaren lir skyldig att ange enhart misstanke om gäldenärs

hrott. Propositionen 1975/76:210 sidan 153 innehåller tanken, att det är 

sjlilvklart. att förvaltaren har anledning att ingripa även mot annan brotts

lighet. Jag anser. att forvalt·ren bör ha en i lag stadgad skyldighet att 

anmiila iiven andra brott än gäldenärsbrott. som har direkt samband med 

konkursen. 
l.ii11siiklagar111y11dighete11 i Srockholm.1 liin och Gotlands /ii11: F.n. 

filigger det förvaltaren att omhänderta bokföringen fran konkursgiildenär. 

Detta gar normalt till sä att förvaltaren uppmanar gäldenären att 

överliimna de bokföringshandlingar som denne förfogar över. Med det 

övcrliimnade materialet som grund avgör förvaltaren sedan om det före

ligger misstankar att gäldenären gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Även 

för bedömningar av eventuella misstankar om övriga gäldenärsbrott iir 

bokföringen ofta av avgörande betydelse. 

Det anförda visar vikten av att förvaltaren för tillgång till allt det bok

föringsmatcrial som linns. förvaltarens skyldighet att själv vara aktiv för 

att nä detta syfte bör klart anges <i tillämpningsfö1fattning el.dyl.). 

Det förekommer ofta att det inte av förvaltarberiittelsen klart framgår 

om det föreligger skiilig misstanke om giildenärsbrott. Skyldighet att ta 

ställning i detta hänseende bör klart fastslås. 

Det kan vidare ifrågasättas om inte förvaltarens skyldighet att anmäla 

brottsmisstanke bör utvidgas till att avse alla former av brott. således även 

sådana brott som inte direkt berör hans förhålland·~ till borgenärerna. Det 

förekommer i praktiken redan nu att uppgifter om misstankar avseende 

även st1dana allmänna brott tas in i förvaltarberättelsen. 

Tillsynsmyndigheten skall enligt förslaget vara skyldig att granska för-
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valtarbcrättelsen. Det kan da inträffa att myndigheten finner skiil till miss

tankar om brott även i fall då förvaltaren inte har ansett sttdana skäl före

ligga. Det kan ifrågasättas om inte myndigheten dä hör vara skyldig att 

anmärka detta förhållande. Tillsynsmyndigheten torde reuan enligt 

allmänna regler vara bcrältigau alt göra anm~ilan om hroll. Om det anses 

lämpligt att åliigga myndigheten skyldighet alt vara verksam i detta 

avseende ml'tstc emellertid skyldigheter regleras genom en siirskild 

bestämmelse. 

Liin.1·ilk/ag<mn_rndighcten i Blekinge liin och l\.ro1111hergs liin: (I 55 *l 

utsäges att förvaltarens skyldighet att i förvaltarberiittclsen anmärka 

huruvida brottsmisstanke finns endast giiller gäldenärsbrott. Jag vill emel

lertid ifrågasätta om icke lagen med "brottsligt förhållande mot sina borge

närer" täcker ett vidare omräde. t.ex. bedrägeri. svindleri. förskingring 

eller olovligt förfogande. Det vore vidare av vikt att veta. hur tillsyns

myndigheten eller konkursdomaren skola reagera. då förvaltaren över

huvudtaget icke yttrat sig i detta hänseende eller avgivit ett uppenbart 

hristfälligt uttalande eller -- som jag sett i ett fall - hänvisat till vad som 

kan komma att uttalas av förvaltaren i ett systerbolags konkurs. Kan för

valtaren föreläggas att komplettera berättelsen. kan han i ytterlighetsfall 

entledigas eller skall en sådan brist i stället beivras. när arvodet bestäm

mes? 

Giitehorf!s ting.mitt: Tingsrätten ifrågasätter det liimpliga i att konkurs

förvaltaren skall anmiila misstankar om gäldenärsbrott till konkurs

domaren. Av specialmotiveringen till 55 *att döma tycks avsikten vara att 

alla misstankar om hrott i princip skall vidarehefordras. Dessa horde för

valtaren kunna lämna direkt till polismyndigheten eller r1klagarmyndig

heten. 

RPS: Om förvaltarkåren häller hög kvalitet samt ägnar erforderligt 

arbete och intresse åt varje enskilt ärende. bör delta bidraga till att gälde

närshrolt snabbt upptäcks och beivras i ökad utsträckning. Under i vart 

fall ell inledningsskede fä.r sålunda förutsällas att ett ökat antal gäldenärs

brott kommer till polisens kännedom. De redan hårt ansträngda utred

ningsresurserna kan då komma all behöva förstärkas. Pa längre sikt bör 

dock den föreslagna lagstiftningen ha en klart brottsförcbyggande effekt. 

Kro11<~fi1Rdemy11di1.?/1etc11 i Kristianstad: Förvaltarens skyldighet att i 

berättelsen enligt 55 § anmärka huruvida brottsmisstanke finns gäller 

endast gälden~irsbrott. Anledning finns för förvaltaren att ingripa mot och 

söka neutralisera även andra brollsliga förfaranden från gäldenärens sida. 

Delta kan enligt betänkandet ske genom polisanmälan. I betänkande! 

anmärks även att erforderliga resurser för behandling av dessa fall bör 

ställas till polis- och åklagarmyndighetens förfogande. Uppgifter från 

gäldenären rörande hans affärsverksamhet och affärsförbindelser kan ge 

anledning till misstanke om ekonomisk brottslighet utan att gäldenären 

själv är huvudsakligen misstänkt. Det torde kunna bidra i någon mån till 
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andra samhällsätgärdcr mot ekonomisk brottslighet om berättelsen enligt 

55 § innehftllcr uppgift om misstänkt brottslighet från gäldenärens sida och 

om annan misstänkt brottslighet med anknytning till gäldenärens affärs

verksamhet. som framkommer vid utredningen med anledning av kon

kursen. 

2.6 Konkursbos bokföringsskyldighet m.m. 

Ö1•eråk/agarc11 i Stockholms tlk/agardistrikt: Det är inte helt ovanligt 

att det efter konkursens avslutande under förundersökning i brottmäl. 

främst skattemål. uppkommer behov av konkursgäldenärens räkenskaps

material. Erfarenheten visar att det mången gång i sådana fall är besvärligt 

eller rent av omöjligt att få fatt på räkenskaperna. även då dessa ej åter

lämnats till gäldenären. Den föreslagna bestämmelsen i 206 * om arkive

ring av gäldenärens bokföring hälsas därför med tillfredsställelse. 

Götehorgs tingsriitt: I 57 § första stycket ges en allmän regel om bok

föringsskyldighet i konkurs. Den innebär bl.a. att bokföringslagen inte är 

tillämplig. I paragrafens andra stycke anges att bestämmelsen i första 
stycket ej medför inskränkning i den bokföringsskyldighet som kan vara 

särskilt före skri ven för viss verksamhet. Av motiven framgår att andra 

stycket endast syftar på bestämmelser om explosiva varor. skrot. rus
drycksförsäljning m.m .. men inte på exempelvis särskilda bestämmelser i 

associationsrättslig lagstiftning. Tingsrätten anser uttrycket "'viss 

verksamhet" vara oklart. Lagtexten och motiven bör förtydligas och en 

mer omfattande exemplifiering ges. 
Bok.fiiringsniimnden (BFN): 3 § bokföringslagen (BFL) stadgar 

följande: "Har bestämmelse som avviker från denna lag meddelats i eller 

med stöd av annan lag. gäller den bestämmelsen och i anslutning därtill 

meddelade verkställighetsföreskrifter' ·. 

I konkurslagen kan sålunda införas bestämmelser som tar över vad som 

stadgas i BFL. Det är emellertid en målsatt strävan i BFN att verka för att 

annan lagstiftning. där krav på bokföring framställs. anpassas till bestäm

melserna i BFL. 

Bestämmelsen i 57 § att "förvaltaren skall på sätt som överensstämmer 

med god redovisningssed löpande bokföra boets inkomster och utgifter så. 

att erforderlig kontroll över förvaltningen möjliggöres"' synes inte stå i 

strid med bestämmelserna i BFL. Som framhålls i betänkandet "är konkur

sens egentliga syfte att bereda en insolvent gäldenärs samtliga borgenärers 

möjlighet att i viss inbördes ordning få betalt ur hans tillgångar så långt 

dessa räcker. Konkursförvaltningen går sålunda ut på att avveckla gälde

närens tillgångar och redovisningen i konkursen inäste ha till främsta syfte 

au spegla denna avveckling". Fordringar och skulder skall sålunda 
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regleras i konkursboet. I det stora flertalet fall blir därför inkomster och 

utgifter lika med in- och utbetalningar (kontantrcdovisningl. Intäkter och 

kostnader som i redovisningslitteraturen och i 4 § BFL definieras såsom 
periodiserade inkomster och utgifter får i sådana fall samma innebörd som 

boets inkomster och utgifter i författningsförslaget. I prop. till BFL defi

nieras god redovisningssed såsom "en faktiskt förekommande praxis hos 

en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga". Det är BFN:s 

uppfattning att i författningstexten använd terminologi samt föreslagen 

redovisning avseende konkursbo överensstämmer med god redovis

ningssed i BFL:s mening. BFN anser därför att kommittens uttalande på 

sid. 121 i betänkandet i anslutning till det ovan citerade 57 §första stycket 

är missvisande. Där sägs nämligen att "bokföringslagen inte i något fall 

blir direkt tillämplig på konkursbos bokföring". Enligt BFN:s mening före
ligger inte något motsatsförhållande mellan vad bokföringslagen och 

konkurslagen menar med god redovisningssed. 
Även om huvudregeln bör vara kontantmässig bokföring. vill BFN 

på.peka att bokföringsmässig redovisning bör tillämpas i vissa fall. Så före

kommer t.ex. konkurser i företag. där verksamheten fortsätter under 
konkursförvaltningen. På senare tid har inträffat att också stora företag -

i något fall börsbolag - har försatts i konkurs. Det kan enligt nämndens 

mening inte anses tillfredsställande att sådana företag med fortsatt rörelse 

och ibland många anställda vid konkursutbrottet lämnar sitt ofta väl 

utbyggda redovisningssystem för att övergå till kassabokföring. 
För att följa och utveckla redovisningspraxis enligt den nya bokförings

lagen har bokföringsnämnden tillskapats av statsmakterna. Kommittens 

uttalande i betänkandet om att det i instruktionen för nämnden borde 

särskilt anges att den skall utarbeta rekommendationer samt lämna räd 

och anvisningar i konkurs har särskilt noterats av nämnden. Att vid behov 
medverka till fastställande och utveckling av god redovisningssed då det 

gäller konkursbo ser nämnden som en naturlig uppgift inom ramen för 

gällande instruktion. Någon kompletterande instruktion kan sålunda inte 
anses erforderlig. 

Enligt lagförslaget skall förvaltaren bevara räkenskapsmaterialet. I 

kommittens betänkande (sid. 122) anges bLa. följande: "Arkiverings

skyldigheten är ett huvudmoment i bokföringsskyldigheten. I förarbetena 
till lagen motiveras skyldigheten att arkivera räkenskapshandlingar av 

hänsyn i första hand till behovet av en ordentlig revision av företagens 

räkenskaper. Också det allmännas intresse av en effektiv skattekontroll 

gör sig enligt motiven gällande". Nämnden finner det angeläget att arkive

ringsfrågan löses lagstiftningsvägen. Kommittens förslag om arkiverings
skyldigheten anknyter till bestämmelserna i 22 § bokföringslagen. 

Nämnden ifrågasätter dock om inte med hänsyn till angivna kontroll

aspekter det vore bättre att arkiveringsskyldigheten ålades tillsynsmyndig

heten. i förslaget kronofogdemyndigheten. naturligtvis med möjlighet för 
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förvaltaren att under från fall till fall lämplig tidsrymd omhänderha mak

rialct. 

RRV: Konkurslagskommittens förslag till reglering av konkursbos bok

föringsskyldighet innebär att bokföringslagen inte blir direkt tillämplig på 

konkursbo. RRV anser att kommitten vid sitt ställningstagande i denna 

fråga underskattat behovet av resultatredovisning av rörelse som drivs 

vidare under konkurs. I första hand konkursförvaltaren men i andra hand 

också borgenärerna bör enligt RRVs mening ha tillgång till det underlag 

som en resultatinriktad redovisning ger. Detta krav gör sig numera särskilt 

starkt gällande i det stora antal fall företag drivs vidare under konkurs för 

tillgodoseende av arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen. För 

stats verkets del är det i sådana fall ofta fråga om att tillskjuta stora bidrag 

för att mQjliggöra fortsatt drift. Omfattningen av dessa bidrag bör kunna 

bestämmas på grundval av en löpande redovisning av rörelsens resultat. 

RSV: Enligt förslaget åligger det förvaltaren att bl.a. bevara boets 

räkenskapsmaterial under minst tio år. Det kan då emellertid hända att 

handlingarna under den långa tidsperioden blir svåra att få tag i. t.ex. till 

följd av att förvaltaren stänger sitt kontor för semester. flyttar eller slutar 

med sin advokatverksamhet. RSV anser därför att det är lämpligare att 

handlingarna. sedan konkursen avslutats och vunnit laga kraft. över

lämnas till tillsynsmyndighet för arkivering. Detta går väl ihop med 
bestämmelserna i 206 §enligt vilken tillsynsmyndighet i vissa fall har att ta 

hand om material rörande konkursboet. 

Kro1Zoji1gderny1Zdighete1Z i Västervik: Normalkontoplan med anvis

ningar för redovisning av konkursboets ai·1·eckling bör fastställas av riks

skatteverket. Härigenom åstadkommes en enhetlig och likartad redo

visning av konkurser i riket. som underlättar jämförelser och analyser. 

Kontoplan bör upprättas med ledning av normalkontoplanen av för

valtaren i varje särskild konkurs och fastställas av tillsynsmyndigheten. 

Kontoplanen anpassas efter konkursbouppteckningen och göres ej vidlyf

tigare än vad som är nödvändigt för en överskådlig redovisning av avveck

lingen. Det är av vikt för tillsynen att varje tillgång, vari finnes särskild 

panträtt el säkerhetsrätt, erhåller särskilt konto för objektet med redo

visning av såväl tillgången. intäkter som kostnader och utdelning till 

borgenär med angiven rätt. 

För alla konkurser bör finnas ett räntebärande postgiro och skyldighet 

för förvaltaren att senast tredje dagen insätta influtna medel. Det kan ej 

vara rationellt att sprida medlen på olika bankkontor i riket. 

Om konkursboet fortsätter rörelse bör särskild resultatrcdoi·is1Zi11g 

härför föreskrivas. Normalkontoplan med anvisningar bör fastställas av 

riksskattcverket. 

Kontoplan med ledning av normalkontoplanen och konkursgäldenärens 

bokföring bör upprättas av förvaltaren och fastställas av tillsynsmyndig-. 

heten. Redovisningen är nödvändig för bedömning av lönsamheten och det 
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lämpliga i att fortsätta rörelsen. Sedan rörelsen upphört avslutas redo

visningen mot avvecklingsredovisnlngen. Periodiska bokslut eller 

rapporter bör upptaga såväl massagäld som massafordringar. 

Särskilt postgirokonto bör finnas för den fortsatta rörelsens medel för 
intäkter och kostnader. 

Resultatredovisningen bör kunna delegeras av förvaltaren vid behov. 

exempelvis då konkursboet fortsätter rörelse på olika platser i landet. 

Ansvarsregler för dekgerad erfordras. Delegerads kompetensområde bör 
avgränsas av förvaltaren. 

För den fortsatta driften bör avvccklingsmedel fä tagas i anspråk. 

Konstruktionen av detta förfarande bör vara sådan att intrång ej sker i 

någon borgenärs rätt. 

Kronofogdemyndigheten i Östersund: Förslagets något allmänt formu

lerade beskrivning av förvaltarens bokföringsskyldighet kan bedömas vara 

tillräcklig under förutsättning. att bestämmelsen kompletteras med före

skrift om att bokföringen skall redovisas på fastställda formulär. Krono

fogdemyndigheten menar att det för en klar redovisning och enhetlig 

tillämpning är av värde om t.ex. RSV får i uppdrag att i samråd med 

expertis utarbeta mallar för konkursbokföringen. Sådana formulär bör 

kunna fastställas med utgångspunkt från kvartalsrapport med transport av 

summorna till nästkommande kvartal. 

Bokföringen kan inte behöva bli mer komplicerad än att det bara undan

tagsvis erfordras särskild revisor för granskning. Om tillsynsmyndigheten 

emellertid skall kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt 

måste myndigheten utan särskilda förutsättningar kunna få granska 

konkursboets räkenskaper. Förslagets 59 § bör omformuleras på sådant 

sätt att denna tillsynsmyndighetens befogenhet klart framgår. 

Riksarkh·et: Såsom närmare redovisas i betänkandet har kommitten 

under sitt arbete haft kontakter med riksarkivet beträffande förvaringen av 

konkursgäldenärens bokföringshandlingar (sid. 264-266). Mot kommit

tens överväganden och förslag i denna och andra arkivfrågor har riks

arkivet intet att erinra. 
Kommerskol/egium: Förvaltaren skall enligt föreslagna 57 § "på sätt 

som överensstämmer med god redovisningssed löpande bokföra boets 

inkomster och utgifter", vilket av kommittens överväganden att döma 

torde innebära bokföring av in- och utbetalningar. Såvitt kollegiet kan 
bedöma synes det mindre lämpligt att endast föreskriva denna metod, 

eftersom det innebär att ett företag som före en konkurs tillämpar bok

föringsmässig redovisning - om det drivs vidare efter konkursen -

antingen måste byta redovisningsmetod (till det sämre) eller tillämpa två 

metoder parallellt. Enligt kollegiets mening bör istället 57 §utformas så att 

övergång till kontantmässig redovisning ej påtvingas i de fall där detta ej är 

lämpligt, samtidigt som utrymme för kontantmässig löpande bokföring bör 

finnas i flertalet fall. 
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Länsstyrelsen i Kalmar län: Kommitten finner av skäl som redovisas 

under denna punkt att bokföringslagen inte i något fall blir direkt tillämplig 
på konkursbos bokföring. 

Enligt länsstyrelsens mening bör för att tillsynsmyndigheten över huvud 
taget skall kunna fullgöra sin tillsynsfunktion en reglering i fråga om 
konkursbos bokföringsskyldighet införas. För a\'veck/ingsredovisningen 

bör en normalkontoplan med anvisningar för redovisningen utfärdas av 
riksskatteverket. Härigenom åstadkommes en enhetlig och likartad 

redovisning av konkurser i riket. som underlättar jämförelser och 
analyser. 

Kontoplanen bör upprättas av förvaltaren med ledning av normalkonto

planen i varje särskild konkurs och fastställas av tillsynsmyndigheten. 
Kontoplanen bör anpassas efter konkursbouppteckningen och bör ej göras 
vidlyftigare än vad som är nödvändigt för att erhålla en överskådlig 

redovisning av avvecklingen. Hänsyn bör därvid tagas till att varje 
förmånsberättigad fordran upptas på ett konto med redovisning av såväl 

tillgång som intäkter och kostnader och utdelning till borgenär med 
angiven rätt. 

Till konkursboet influtna medel bör senast inom 3 dagar insättas på 

särskilt räntebärande postgirokonto och inte så som för närvarande 
tillämpas insättas på ett antal olika bankkonton. 

Länsstyrelsen konstaterar vidare att i rättstillämpningen angående 
konkursbos skattskyldighet till statlig och kommunal inkomstskatt endast 
finns prejudicerande rättsfall varav framgår att skattskyldighet för inkomst 
inte åvilar konkursbo. Regeringsrätten torde i sin dom vare sig kunnat eller 

önskat föregripa en lagstiftning på området. Det torde vara ovedersägligt 
att konkursbo efter juridisk person som driver rörelse, skattemässigt 
driver denna på betydligt gynnsammare villkor än andra företag. Konkurs

boet konkurrerar alltså inte på lika villkor med liknande företag inom 
samma bransch. Länsstyrelsen anser detta vara oacceptabelt om verksam
heten drivs under en längre tid. Borgenärernas intressen kommer under 

sådana omständigheter att utveckla en icke önskad konkurrens. Med 

hänsyn härtill ifrågasätts i vart fall om inte konkursbo som driver rörelse 
skall ha sådan bokföring att en resultatredol'i.rning kan krävas. Huruvida 
konkursboet skall tillåtas fortsätta att driva rörelsen efter en tid av 6 

månader skall förslagsvis avgöras av tillsynsmyndigheten på basis av vad 
framkommer av resultatredovisningen. 

Om konkursbo fortsätter rörelsen bör sålunda särskild resultatredo
visning härför föreskrivas. Normalkontoplanen med anvisningar bör fast
ställas av riksskatteverket. 

Kontoplan med ledning av normalkontoplanen och konkursgäldenärens 

bokföring bör upprättas av förvaltaren och fastställas av tillsynsmyndig
heten. Sedan konkursboets rörelse upphört avslutas redovisningen mot 
avvecklingsredovisningen. 
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Resultatredovisningen bör kunna delegeras av förvaltaren vid behov. 

För den fortsatta driften bör avvecklingsmedel få tas i anspråk. 

Konstruktionen av detta förfarande bör vara sådan att intrång inte sker i 

någon borgenärs rätt. Härmed avses exempelvis de fall då löncgaranti

medlen upparbetar konkursegendom. 

Länsstyrelsen har intet att erinra mot förslaget att tillsynsmyndigheten 

skall arkivera konkursgäldenärens räkenskaper. Länsstyrelsen förutsätter 

att, om så blir fallet. medel kommer att ställas till tillsynsmyndigheternas 

förfogande för den kostnad myndigheten härigenom åsamkas. 

Advokat.rnmfimdet: Vad gäller frågan om bokföringsskyldigheten i 

konkurs vill samfundet till vad kommitten anfört foga att det vore önskvärt 

i konkurser där särskilda förmånsrätter gäller att bokföringen utformas så 

att avvecklingsresultatet för olika slag av egendom redan från böi:ian på 

lämpligt sätt särskiljs. 

Om enligt kommitteförslaget konkursgäldenärernas bokföring regel

mässigt skall arkiveras hos kronofogdemyndigheterna. synes det för

hållandet även böra beaktas vid den bedömning av sekretessfrågorna som 

kommitten förutsätter (sid 139). 

Kronofi1gdeföre11i11ge11: Enligt förslaget skall förvaltaren redovisa boets 

inkomster och utgifter på ett sätt som överensstämmer med god redovis

ningssed. Bokföringen skall vara sådan att "erforderlig kontroll över 

förvaltningen möjliggöres". Den föreslagna allmänt formulerade bestäm

melsen är knappast tillfredsställande från kontrollsynpunkt. Föreningen 

vill hävda att det för en klar redovisning och enhetlig tillämpning är nöd

vändigt med en föreskrift om att redovisningen skall ske enligt särskilt fast

ställda normer. Vidare bör i konkurser, där särskilda förmånsrätter gäller, 

bokföringen ordnas så att avvecklingsresultatet för olika slag av egendom 

redan från början på lämpligt sätt särskiljs. Om konkursboet fortsätter 

rörelse. bör särskild resultatredovisning härför föreskrivas. Riksskatte
verket (RSV) borde kunna ges uppdrag att i samråd med expertis utarbeta 

redovisningsformulär och normalkontoplan med anvisningar. I samman

hanget bör anmärkas, att det i praktiken även yppats behov av en normal-

. plan för upprättande av bouppteckning. 

Föreningen au/...toriserade revisorer (FAR): Om bokföringen i konkurs 

stadgas i lagförslagets 57:e paragraf. Föreningen har ingenting att invända 

mot den föreslagna formuleringen i och för sig. Emellertid ger kommittens 

kommentarer till bestämmelsen om bokföringsskyldighetens fullgörande 

(sid 117-123) densamma en uttolkning, vars lämplighet ifrågasättes. 

Kommitten avvisar kravet på redovisning efter s.k. bokföringsmässiga 

grunder och förordar i regelfallet redovisning efter kontantprincipen. 

Motivet till detta ställningstagande synes främst vara att det skattemässigt 

fiskala intresset oftast saknas i konkurs. 

FAR delar åsikten att ett generellt krav på redovisning efter bokförings

mässiga grunder ej är motiverat. För det övervägande antalet konkursfall 
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torde en redovisning enligt kontantprincipen vara tillfyllest. FAR anser 

emellertid att hänvisningen till "god redovisningssed" bör innebära att 

kraven på redovisningens uppläggning bör bedömas från fall till fall. På 

senare tid har exempelvis inträffat att stora företag - i något fall börsbolag 

- har försatts i konkurs. Det bör enligt FAR:s mening icke anses tillfyllest 

att dylika företag med fortsatt rörelse och måhända tusentals anställda vid 

konkursutbrottet lämnar sitt ofta väl utbyggda redovisningssystem för att 

övergå till kassabokföring. Det skattefiskala motivet är bara ett av flera för 

kraven på bokföring. Lika viktigt är borgenärers. företagslednings (inklu

sive konkursförvaltarens). anställdas. samhällets (t.ex. arbetsmarknads

myndigheter och personer som arbetar med att söka genomföra en rekon

struktion av verksamheten) m.fl. intresse av att redovisningen även efter 

konkursutbrottet ger möjlighet att följa rörelsens gång. 

Uttalanden på sid 121 i tredje stycket synes ha fält en olycklig utform

ning: "Kommitten föreslår till en början sålunda att som huvudregel skall 

gälla att förvaltaren skall vara skyldig att på sätt som överensstämmer med 

god redovisningssed löpande bokföra boets inkomster och utgifter så att 

erforderlig kontroll över förvaltningen möjliggörs (57 * första stycket. 

första punkten i förslaget). Bokföringslagen blir således inte i nå.got fall 

direkt tillämplig på konkursbos bokföring". Något motsatsförhållande 

mellan "god redovisningssed" och bokföringslagen föreligger givetvis 

inte: god redovisningssed är tvärtom bokföringslagens primära huvudregel 

(BL 2 §J. 

Kommitten har föreslagit (sid 122, första stycket) att den statliga bok

foringsnlimmien skall instrueras att lämna anvisningar om bokföring i 

konkurs. FAR ansluter sig till dett<i förslag. FAR anser vidare alt i direk

tiven till bokföringsnämnden hänvisning skall göras till den föreslagna 

lagtexten <* 57) samt till kommittens uppfattning att tillämpning av bok

föringsmässiga grunder ej bör vara obligatorisk i konkurs men att nämnden 

i övrigt skall lämnas frihet att utforma anvisningarna med hänsyn till vad 

som bedömes vara erforderligt och ändamålsenligt. 

Lokala skattemyndigheten i Stockholm: (Myndigheten) förutsätter att 

bestämmelserna i 39 * uppbördslagen är tillämpliga också för konkursför

valtare i hans uppdrag att företräda konkursboet och att etforderliga 

uppgifter för uppgiftslämnande till myndigheten förs. Likaså förutsätts att i 

konkursförvaltares ansvar skall ligga att så långt är möjligt tillse att 

konkursgäldenärens bokföring i erforderlig utsträckning förs fram till 

konkursdagen. 

M yndighcten ser vidare med tillfredsställelse att konkursgäldenärens 

bokföring i flertalet fall kommer att förvaras hos tillsynsmyndighet eller 

konkursförvaltare. Detta bör emellertid klarare framga av lagtexten. 
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3 Tillsyn i ordinära konkurser 

3.1 Tillsynsorgan 

.I K: Förslaget all kronofogdemyndighet skall vara tillsynsorgan ger 

liisaren av hefankandet ett intryck av att vara ett verkställande av ni:lgot 

som redan tidigare hestämts. Niir jag uttrycker denna uppfattning innehär 

det inte att jag motsiitter mig förslaget. Jag saknar emellertid framför allt 

en belysning av huruvida och i vad mån den rådande ordningen är brist

fallig samt vilka möjligheter som finns att inom ramen för denna ordning 

åstadkomma de förhi\ttringar som anses nödvändiga. 

Enligt min mening finns det flera goda skäl som talar för att tillsyns

uppgiften liiggs på ett samhiillsorgan. Jag tänker framför allt på de många 

samhällsintressen som numera måste beaktas vid konkursförvaltningen. 

En stor fördel är också att uppgiften läggs pi:I ett permanent organ. Mot 

valet av kronofogdemyndigheterna som tillsynsorgan talar främst två skäl. 

Det ena är av principiell natur. det andra av organisatorisk. 

Kommitten har i många sammanhang betonat statens dominerande roll 

som borgenär i konkurser. Staten är emellertid sällan ensam borgenär. 

Med hänsyn till kronofogdemyndigheternas redan nu "dubbla natur" är 

det enligt min mening av principiella skäl inte helt tillfredsställande att de 

också får uppgiften som tillsynsorgan. 

Tillsynsuppgiftcrna blir otia av mycket komplicerad beskaffenhet. De 

kommer därför att kräva stor skicklighet i juridiska och ekonomiska 

frågor. Mot denna bakgrund är förslaget förvånande. Många krono

fogdemyndigheter kommer uppenbarligen att sakna tillräcklig kompetens 

för uppgiften. i synnerhet som de inte kan förutsättas förvärva någon 

större vana att fullgöra uppgiften i fråga. De uppgifter som läggs på 

tillsynsorganet hade enligt min mening bort leda till att uppgiften lagts på 

vissa utvalda kronofogdemyndigheter. Därigenom hade också konflikten 

mellan fiskala och judiciella uppgifter kunnat i någon mån reduceras. 

Jag har nyligen avgett yttrande över betänkande med förslag till ny di

striktsindelning för kronofogdemyndigheterna och därvid uttalat en viss 

tveksamhet om de mindre distriktens förmåga att klara bl.a. uppgiften som 

tillsynsorgan i konkurser. Sedan jag nu haft tillfälle att bilda mig en 

uppfällning om beskaffenheten av tillsynsuppgiften anser jag helt uteslutet 

att uppgiften kan läggas på de mindre distrikten. Den ordning kommitten 

förordar (s. 133) med en särskild enhet i varje kronofogdedistrikt för 

tillsynsuppgiftcn ärt.ex. helt ouppnåelig i flertalet distrikt. 

I det nu anförda ligger att jag är beredd godtaga kronofogdemyndig

heterna som tillsynsorgan om uppgiften anförtros de större myndig

heterna. Jag anser emellertid också fullt tänkbart att man som ett alternativ 

i princip behåller den rådande ordningen men i ökad utsträckning inriktar 

sig på att till rättens ombudsman utse specialister. dvs. man eftersträvar 

en motsvarande specialisering som i fråga om förvaltare. Vad som aldrig 
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kan godtas är naturligtvis att samma person ibland är förvaltare och ibland 

utövar tillsyn över förvaltare. 
RA.: Det kan riktas starka principiella invändningar mot utredningens 

förslag att kronofogdemyndighet skall vara tillsynsorgan. De skäl lagut

skottet anförde i sitt betänkande (LU 1976/77: 11) mot lämpligheten av att 

läta kronofogdemyndighet handha konkursförvaltningen talar t:nligt min 

mening också mot att kronofogdemyndighet skall vara tillsynsorgan. Den 
av kommitten föreslagna ordningen torde även medföra en rad praktiska 

olägenheter. Kommitten har själv framhållit att olägenheter skulle uppstå 

om kronofogdemyndighet anförtros det föreslagna tillsynsorganets upp

gifter. Av principiella skäl är det olämpligt att tillsynsuppgifterna i 

samband med konkurs handhas av den myndighet som har till sin främsta 

uppgift att driva in statens skattefordringar. För att komma tillrätta med 

detta dilemma föreslår kommitten bl.a. att de tjänstemän som handlägger 

tillsynsorganets uppgifter skall frikopplas från indrivningsuppgifterna. En 

sådan tudelning av myndighetens verksamhet torde dock vara svår att 
genomföra i praktiken. 

Som alternativ till kommittens förslag till tillsynsmyndighet bör i stället 
övervägas om inte åklagare kan fullgöra de uppgifter som i förslaget har 
tillagh tillsynsorganet. Det nu angivna alternativet (åklagaralternativct) 
skulle tillsammans med de ökade krav som ställs pä. förvaltaren innebära 

en avsevärd förstärkning av konkursförvaltningen. Tillsynsorganets 

uppgifter enligt kommitteförslaget är - med visst undantag (98 *' -- enligt 
min mening väl lämpade att handhas av åklagare. I vart fall bör åklagaren 
få bättre insyn i konkursboet än som f.n. är möjligt. Jag kan härvidlag i allt 
väsentligt ansluta mig till de synpunkter som har framförts i de över
lämnade underremissyttrandena. Mot bakgrund av den alltmer tilltagande 
ekonomiska brottsligheten är det angeläget att samhället ges vidgade 

möjligheter att bekämpa denna form av allvarlig brottslighet. Nuvarande 

system med anmälningsskyldighet har visat sig vara mindre effektivt. 

Överhuvud förekommer brottsanmälningar mera sällan vid denna typ av 
brottslighet. För att hålla den ekonomiska brottsligheten under kontroll är 

det nödvändigt att använda nya och förbättrade metoder. Så t.cx. bör de 
brottsbekämpande myndigheterna kunna ta egna initiativ. Med hänsyn till 

det nära samband reglerna om gäldenärsbrott har med konkurslagstift

ningen (se prop 1975/76:82) ter det sig naturligt att åklagaren får en vidgad 
roll i samband med konkurser. Härigenom skapas ett effektivt medel i 

kampen mot den ekonomiska brottsligheten samtidigt som konkurs

förvaltningen kan tillföras den utbildning och erfarenhet som finns inom 

åklagarväsendet. Det bör enligt min uppfattning i första hand ankomma pä 

stats- och chefsäklagare att fullgöra de uppgifter som skall ankomma pä 

det föreslagna tillsynsorganet. Statsäklagarna har !äng erfarenhet av 

ekonomiska brottmål och det finns många åklagare på det lokala planet 

som är skickade att handlägga kvalificerade ekonomiska brottmål. Genom 
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den utbildningsverksamhet som bedrivs inom äklagarväsendet kommer 

ytterligare åklagare att erhålla kvalificerad ekonomisk utbildning (jfr 

bifogade promemoria "Åklagarverksamheten och den ekonomiska brotts

ligheten··). 

Allmänt kan framhållas att åklagarväsendet har en bredare lokal förank

ring än kronofogdemyndigheterna. Antalet åklagardistrikt utgör f.n. 86. 

Härtill kommer 21 regionala länsåklagarmyndigheter och dessutom läns

åklagarna för speciella mål. Dessa åklagare får anses synnerligen väl 

lämpade att handha tillsynsuppgiften i de allra största konkurserna. 

Som ett led i strävandena att komma tillrätta med missbruket av 

konkursinstitutet torde - såsom har förutskickats i tilläggsdirektiven -

någon form av s.k. konkurskarantän vara nödvändig. Redan vetskapen om 

att konkursboet granskas av åklagare skulle emellertid med all sannolikhet 

på ett mera påtagligt sätt motverka det alltmer utbredda missbruket med 

upprepade konkurser. 
Överåklagaren i Göteborgs åkla[.tardistrikt: Ett avskaffande av rättens 

ombudsman möter inte någon invändning frän min sida särskilt som det 

avses att han skall ersättas med en tillsynsmyndighet. Även om krono

fogdemyndigheten som tillsynsorgan i konkurser kan fä en dubbelroll -

kontrollfunktion och borgenärsföreträdare - bör det fungera bra. 

Dessutom kan till ledning för konkursutredningen erhållas väsentliga 

sakuppgifter frän denna myndighet. 

Länsåklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län: Den 

föreslagna ordningen väcker betänkligheter från principiella synpunkter. 

Samma myndighet som företräder staten som borgenär -- exempelvis 

avseende fordringar på skatt och andra allmänna avgifter -- skulle enligt 

förslaget öva tillsyn över förvaltningen i stort och då även ha att beakta att 

den rätt som tillkommer övriga borgenärer tillgodoses på ett riktigt sätt. 
Även om risken för att det allmännas intressen skulle gynnas på 

bekostnad av de enskilda borgenärerna inte är alltför stor är det illa nog att 
sådana misstankar överhuvud taget kan uppstå. 

Det är visserligen sant att de enskilda borgenärerna - enligt förslaget 

liksom hittills - har rätt att utse granskningsman. 1 praktiken har det dock 

visat sig vara så att granskningsmän utses i ett mycket litet antal fall. 

Anledningen härtill torde vara att granskningsmans arvode betalas av den 

eller de borgenärer som utsett honom. 

Vidare är det tveksamt om kronofogdemyndigheten inom sig har den 

affärsjuridiska kunskap som erfordras för att fullgöra de uppgifter som 

förslaget lägger på myndigheten. Ett genomförande av förslaget förutsätter 

därför en omfattande utbildningsverksamhet. Risk finns slutligen att 

kronofogdemyndighetens tillsynsverksamhet kan komma att utövas under 

viss byråkratisk tungroddhet. Därigenom motverkas syftet med förslaget 
dvs snabbhet hos konkursförfarandet. 

Liinsåklagarmyndigheten i Malmöhus län: Som åklagare får man sällan 
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någon direkt inhlick i de praktiska och teoretiska problem som följer med 
förvaltningen i konkurser. Det är därför knappast möjligt att. såvitt gäller 

betänkandets huvudlinjer. göra annan kommentar än att de framlagda 
förslagen om utökning av förvaltares n:spektive kronofogdemyndighets 

befogenheter förefaller vara väl anpassade till dagens behov. Under förut

sättning dels att det. även i avlägsna landsändar. kan mohiliseras en kader 
av kunniga och effektiva förvaltare. dels också att kronofogdemyndig

heterna får en avsevärd personell förstärkning får man antaga att det före
slagna konkursförfarandet kan bli effektivare och snabbare samt skapa 

mindre samhälleliga problem än det hittillsvarande. En generöst upplagd 

utbildningsverksamhet måste vara av stor betydelse särskilt i initialskedet. 
Liinsåklagarmyndighcten i Blekinge län och Kronoberv län: Ur mina 

speciella synpunkter som åklagare har rättens ombudsmans verksamhet 

varit av mindre betydelse. Det är också endast i få fall. som dessa ägnat 

något intresse åt att övervaka och kontrollera den mindre del av förval

tarens verksamhet som är av betydelse för åklagaren. nämligen beträf

fande eventuella gäldenärsbrott. Jag instämmer därför i förslaget att 

avskaffa denna befattning. men vill samtidigt framhålla att i så fall måste 

de nya organ som övertaga en del av uppgifterna bli tillräckligt kvalifi
cerade. Vidare böra de mera kvalificerade uppgifterna inom tingsrätterna 
ej handläggas av tingsnotarier utan lägst av tingsfiskaler. även om de äro 

av betydelse ur utbildningssynpunkt. 
Göra hovriitt: Hovrätten anser i likhet med kommitten att förvaltningen 

bör stå under tillsyn samt att ett särskilt tillsynsorgan alltjämt bör finnas. 

För närvarande gäller att konkursdomaren utövar den yttersta kon
trollen över förvaltningen. Den närmaste tillsynen ankommer på ett 

särskilt kontrollorgan. rättens ombudsman. Konkursdomaren fullgör sin 

tillsynsuppgift i första hand genom att tillse att förvaltaren inom före
skriven tid inger berättelser över förv.altningen samt genom att granska 
dessa. Konkursdomarens främsta uppgift är att tillse att avveckling av en 
konkurs ej fördröjs i onödan. Något avgörande skäl för att nu befria 
honom från denna tillsynsuppgift har inte framlagts. Gällande ordning bör 

därför ej ändras. Kommittens förslag innebär emellertid även att åt 
konkursdomaren anförtros nya viktiga uppgifter. Det är givetvis nödvän

digt att denne har tillräckliga kvalifikationer härför. Tingsnotarie bör inte 
komma i fråga för sådana uppgifter. I detta sammanhang kan påpekas. att 

det kan finnas skäl att överväga att avskaffa konkursdomaren som 

särskild myndighet och låta rätten överta dennes uppgifter i likhet med 

vad som skett beträffande lagsöknings- och ägodelningsdomare. 

Vad därefter gäller förslaget att som tillsynsorgan ersätta rättens 

ombudsman med kronofogdemyndighet vill hovrätten starkt ifrågasätta 

huruvida något reformbehov verkligen föreligger. Det må framhållas. att 

lagberedningen -- i samband med att rättens ombudsman på beredningens 

förslag år 1970 avskaffades vid ackordsförhandling - uttalade. att insti-
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tutct rättens ombudsman syntes väl grundat i konkurs och att beredningen 

inte hade några planer på att föreslå ändring i den delen. 

Enligt kommitten erfordras ett permanent och mera utbyggt kontroll

organ som har resurser att utöva tillsynen effektivt och ändamälsenligt 

efter riktlinjer som kommitten n~irmare angivit. En undersökning av de 

krav kommitten sålunda anser böra ställas på ett kontrollorgan ger dock 

enligt hovrättens mening ej underlag för slutsatsen all dess uppgifter bättre 

skulle skötas av en nytillskapad kontrollmyndighet än av den nuvarande 

rättens ombudsman. Hovrätten ifrågasätter dock inte riktigheten av 

kommittens antagande att en kontrollmyndighet bättre än rättens 

ombudsman är skickad att utarbeta blanketter och formulär av olika slag 

att använd<ts i konkursförvaltningen. Dock torde. om vissa formulär anses 

underlätta denna t.ex. i fråga om förvaltarberättelser, sådana kunna 

utarbetas förslagsvis genom domstolsverkets försorg. På verket kan även 

läggas den kursverksamhet som kommitten anser bör förekomma för dem 

som i olika egenskaper har att göra med konkursförvaltning. Angivna 

omst~indigheter utgör ej skäl för inrättande av ett nytt kontrollorgan. 

Vad angår kommittens krav på bokföringsexpertis i vissa fall vid 

tillsynsorg;mets granskning av boets förvaltning. kan sådan i lika grad 

komma rättens ombudsman till del. Vad vidare sägs om tillsynsorganets 

möjligheter att kräva upplysningar av förvaltaren om boet och dess förvalt

ning, att efter anmälan av borgenär eller annan rättsägare ingripa med 

lämplig åtgärd mot förvaltaren eller att yttra sig till konkursdomaren i olika 

avseenden.kan dessa uppgifter lika väl utföras av rättens ombudsman och 

fullgörs för övrigt i vissa hänseenden redan av denne. 
En viktig uppgift för tillsynsorganet bör enligt kommitten vara att genom 

råd och upplysningar främja en riktig och enhetlig tillämpning av gällande 

föreskrifter som rör konkursförvaltningen. Några bindande direktiv skall 
ej ges i det enskilda fallet. Visserligen skall tillsynsorganet höras i viktiga 

frågor men skall inte besluta i olika förvaltningsangelägenheter på samma 

sätt som rättens ombudsman enligt nuvarande ordning. Hovrätten ifråga

sätter starkt om den av kommitten skisserade ordningen för samråd 

kommer att med kronofogdemyndighet som tillsynsorgan främja en i för
hållande till nuläget effektivare och därmed snabbare och mindre 

kostnadskrävande avveckling av förvaltningen. Kronofogdemyndig

heternas kunnande på det exekutionsrättsliga området är obestridligt. Råd 

och anvisningar inom detta område är därför av värde för en förvaltare. 

Förvaltaren är dock även enligt nuvarande ordning oförhindrad att inför

skaffa upplysningar från myndigheten. Emellertid förekommer under hela 

förvaltningen ofta komplicerade frågor som ligger utanför kronofogdemyn

dighetens verksamhetserfarenhet. Dessa kan ofta gälla svåra affärsmässiga 

bedömningar och även, särskilt i mer omfattande konkurser. intema

tionellträttsliga avväganden inom framför allt handels- och avtalsrätt. Risk 

fön:ligger att de råd och upplysningar - där sådana överhuvudtaget kan 

32 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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.:rhällas -- som tjänstemän vid kronofogdemyndigheten ger i angivna fall 

blir av formell natur och föga vägledande för förvaltaren. Påpekas bör i 

Jetta sammanhang att kronofogdemyndigheten ofta företräds av olika 

tjänstemän och att ombyte av befattningshavare även äger rum. Det ligger 

l)Ckså i sakens natur att den erforderliga kontakten mellan förvaltaren och 

tillsynsorganet inte kan fungera lika lätt om tillsynen utövas av en statlig 

myndighet. Enligt hovrättens mening fullgör rättens ombudsman genom 

sin rå.dgivande verksamhet en för konkursförvaltningen viktig funktion . 

.i\ ven med en förstärkning av konkursförvaltarens självständiga ställning. 

vilket hovrätten ej har nä.got att erinra mot. bör denna funktion hos 

tillsynsorganct finnas kvar. Någon erinran från kommittens sida har ej 

framförts mot rättens ombudsmans sätt att fullgöra denna verksamhet. 

Flera omständigheter talar. som ovan på.pekats. å andra sidan för att 

kronofogdemyndigheten inte på samma smidiga och därmed effektiva sätt 

kommer att kunna uppfylla detta krav. 

I åtskilliga konkurser har kronofogdemyndigheten att bevaka statens 

fiskaliska intressen. Om myndigheten dessutom skall uppträda som 

tillsynsmyndighet i konkurs kan detta hos allmänheten uppenbarligen 

medföra misstanke om bristande objektivitet. Även om. som kodimitten 

föreslår. en särskild enhet inrättas vid kronofogdemyndigheterna för hand

havandet av tillsynsuppgifter. bör angivna risk ej underskattas. Utveck

lingen på närliggande områden. t.ex. inom skatteprocessen. går i stället ut 

på att undvika sMana dubbla myndighetsfunktioner. Även detta för

hållande talar starkt mot lämpligheten av att utse kronofogdemyndighet till 
kontrollorgan. 

Sammanfattningsvis avstyrker hovrätten sålunda kommittens förslag 

om kronofogdemyndighet som tillsynsorgan. Hovrättens inställning att 

rättens ombudsman skall bibehållas medför att förlikningsuppgiften skall 

ligga kvar hos denne och ej överföras till konkursdomaren. Härför talar 

bl.a. effcktivitetsskäl. Att nuvarande ordning i denna del fungerat väl 

ifrågasättes för övrigt ej av kommitten. När det gäller utseende av rättens 

ombudsman har konkursdomaren självfallet att tillse att denne står fri och 

obunden i förhållande till såväl förvaltaren som gäldenären och borge

närer. I vissa delar av landet kan det måhända vara svårt att inom orten 

finna en på samma gfmg kvalificerad som fristående person till rättens 

ombudsman. Vad kommitten anfört om möjligheten att förordna lämplig 

person fran annan ort till förvaltaren bör enligt hovrättens mening jämväl 

kunna avse rättens ombudsman. 

Ho1Tiittspreside11te11 Aq1·ist. l10rrii11slagman11e11 Larsson och udj. 

ledamoten Palmfr: Den nuvarande ordningen beträffande tillsynen över 
konkursförvaltningen innebär att ansvaret för tillsynen primärt åvilar 

konkursdomaren. som därvid biträdes av rättens ombudsman. Denne har 

därjämte. som kommitten framhåller. i praktiken ställning av medför" 

vallare i konkursen. Konkursdomarens tillsyn över förvaltningen 
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hegriinsar sig som regel till en kontroll av att föreskrivna flrsräkningar 

m.m. inges. Även den tillsyn som rättens ombudsman utövar är av 

liknande formell art. Varken rättens ombudsman eller konkursdomaren 

har de resurser som krävs för en effektiv och iindamålsenlig kontroll av 

konkursförvaltningen. Att det nuvarande systemet för tillsyn över 

konkursförvaltningen inte fungerar tillfredsställande framgår häst av 

kommittens statistiska undersökningar, enligt vilka den genomsnittliga 

avvecklingstiden i ordinära konkurser uppgtir till närmare tvti år. Av 

kommittens undersökningar framgår vidare att riittens ombudsman iir 

advokat i cirka tre fjärdedelar av samtliga konkurser. Mot en ordning 

enligt vilken både förvaltaren och den som skall kontrollera hans verk

samhet är advokater kan -- som kommitten framhållit - riktas invänd

ningar av principiell art. 

Det är enligt vår mening av stort allmänt intresse att avvecklingen av 

konkursbon sker snabbt och effektivt samt med minsta möjliga värdes

förstörelse. Av stor vikt från allmän synpunkt är också att orsakerna till 

obeståndet utreds noggrant och att eventuell brottslighet av gäldenären 

beivras. Dessa allmiinna intressen främjas i hög grad om tillsynen över 

förvaltningen är ordnad i ändamålsenliga former. 

Som kommitten anfört talar flera skäl för kronofogdemyndigheten som 

tillsynsorgan. Den invändning som kan göras mot en sådan lösning 

sammanhänger med att kronofogdemyndigheten företräder staten som 

borgenär, främst skatteborgenärer, och att en intressekollision kan 

uppkomma om kronofogdemyndigheten samtidigt skall företräda staten 

som borgenär och utöva tillsyn över konkursförvaltningen. Vi anser 

liksom kommitten att denna intressekollision inte utgör något avgörande 

hinder mot att kronofogdemyndigheten anlitas som tillsynsorgan. De 

principiella betänkligheter som kan anföras mot den föreslagna lösningen 

skulle emellertid kunna mötas genom att kronofogdemyndigheten ges en 

mera renodlad kontrollfunktion än kommitten har tänkt sig. Enligt 

kommitteförslaget skall tillsynsmyndigheten förutom kontrollfunktionen 

också ha uppgifter som samrådsorgan. Sålunda skall förvaltaren enligt 

förslaget vara skyldig att höra tillsynsmyndigheten i viktigare frågor. t.ex. 

den vidare driften av gäldenärens rörelse. försäljning av värdefull egendom 

eller väckande av återvinningstalan. Tillsynsmyndigheten har alltså enligt 

förslaget - liksom rättens ombudsman - i viss mån ställning av medför

valtarc. Som tidigare framhållits skall förvaltningen enligt förslaget 

handhas av mycket kvalificerade personer. Det finns därför enligt vår 

mening inte någon anledning att föreskriva skyldighet för förvaltaren att 

höra tillsynsmyndigheten i konkreta förvaltningsfrågor. Det framstår 

tvärtom som principiellt betänkligt att den kontrollerade skall kunna 

återförsäkra sig hos kontrollmyndigheten innan viss åtgärd vidtas och 

därigenom undgå kritik. Vi förordar därför att skyldigheten för förvaltaren 

att höra tillsynsmyndigheten får utgå. Med denna lösning får krono-
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fogdemyndighckns tillsyn karaktären av en revision i efterhand av förval

tarens tltgärder. Intressekollisionen mellan tillsynsuppgiftcn och uppgiften 

att företräda staten som borgenär blir med en sådan ordning betydligt 

mindre framträdande. 

/101Tii1te11 iirer Skän<' och Blekinge: Vad därefter gäller frf\gan om 

tillsynen över konkurser vill hovrätten till att börja med invända mot 

kommittens förslag att konkursdomaren helt befrias fri:rn kontrollerande 

uppgifter. Konkursdomaren torde i praktiken utöva sin kontrollerande 

uppgift främst genom att övervaka att avveckling av en konkurs inte 

fördröjs i onödan. Nagot bärande skäl för att ändra på detta har inte 

anförts i förslaget. Med hänsyn härtill och till att konkurserna även i 

framtiden skall vara anhängiga vid konkursdomstolen anser hovrätten att 

konkursdomaren bör ha kvar sin kontrollfunktion. 

Angående förslaget att rättens ombudsman byts ut mot kronofogde

myndighet vill hovrätten först framhålla att en grundläggande förutsättning 

för att överhuvudtaget genomföra en reform måste vara att bärande kritik 

kan riktas mot det bestående systemet och att det nya system som införs 

kan antagas bli bättre eller i vart fall lika bra som det som utmönstras. 

Enligt hovrättens uppfattning fungerar det nuvarande systemet med 

rättens ombudsman i stort sett väl. Något klander mot systemets funktion 

i Skåne och Blekinge har inte kommit till hovrättens kännedom. Snarare 

har de förfrågningar som hovrätten gjort besvarats med att systemet är 

bra. Kommitten har på s 129 redogjort för förstärkningar av konkurs

förvaltningen. Det där sagda innefattar enligt kommitten skäl mot att ha 

kvar det nuvarande institutet rättens ombudsman i ett nylt förvaltnings

system. Detta uttalande saknar enligt hovrättens mening varje grund. Det 

är över huvud oriktigt att ur det nuvarande tillsynssystemet. som omfattar 

konkursdomare och rättens ombudman. bryta ut den sistnämnde och 

diskutera dennes ersättande med ett nytt tillsynsorgan. Kommitten har 

inte gjort något konstaterande att rättens ombudsman brister i fråga om 

effektivitet och ändamålsenlighet såsom tillsynsorgan. Likväl åberopar 

kommitten behovet att tillgodose dessa syften för sitt förslag om ett nytt, 

permanent och mera utbyggt kontrollorgan. För att tillgodose detta 

önskemål är kommitten även beredd att överge de fördelar som är 

förenade med rättens ombudsman såsom förlikningsorgan, oaktat 

kommitten tillstår att detta system fungerat väl. 

Sammanfattningsvis anser sig hovrätten inte övertygad om att systemet 

med rättens ombudsman bör avskaffas och ersättas med ett annat tillsyns

organ. 

Hovrätten vill gärna vitsorda att kronofogdemyndigheten besitter stort 

kunnande inom exekutionsrätten. Kunskaper på detta område är förvisso 

mycket värdefulla för ett tillsynsorgan men enligt hovrättens mening 

måste det krävas mera av den som skall fullgöra den rådgivande och upp

lysande funktion som tillsynsmyndigheten skall ha. Vid avvecklingen av 
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en större konkurs uppkommer många gånger juridiska och ekonomiska 
frågor av komplicerad natur. För de rättsliga och affärsmiissiga bedöm

ningar som då måste göras saknar kronofogdemyndigheten den nödvän

diga erfarenheten. Även om kraven på förvaltarnas kompetens enligt 
förslaget skärps torde förvaltarna fortfarande ha behov av räd och stöd i 

besvärliga förvaltningsfrågor. Eftersom man får räkna med att den hjälp 
som kronofogdemyndigheterna i detta avseende kan ge kommer att bli av 

begränsat värde, måste detta behov tillgodoses på annat sätt. Såsom 

hovrätten ovan berört får man härvid anledning räkna med att mer än en 

förvaltare måste utses i flertalet större konkurser. vilket kommer att 
fördyra konkursförfarandet. 

Mot kronofogdemyndigheterna som tillsynsorgan talar. förutom det 

inledningsvis påpekade förhållandet att tillsynskostnaderna kan bli högre 
än de nuvarande, även andra skäl. Ett sådant utgörs av den omstän

digheten att en myndighet under ledning -- i administrativt hänseende - av 
ett centralt ämbetsverk blir tillsynsorgan. Att i konkursförfarandet bygga 

in en byråkratisk apparat är inte ägnat att skapa ett smidigt och ändamåls

enligt förfarande. Tjänstemännen hos myndigheterna kan växla och har 

inte ett personligt ansvar för de särskilda konkurserna. Detta försvårar 
möjligheten till personlig kontakt mellan förvaltaren och myndigheten och 

tynger beslutsprocessen. Visionen av riksskatteverket som ett rikskon
kursverk framstår som avskräckande. 

Kommitten har bl.a. framhållit till förmån för kronofogdemyndigheten 

att den rcvisionstekniska expertis som finns på länsstyrelserna bör kunna 

ställas till myndigheternas förfogande vid tillsynen (s 132). Enligt hov

rättens uppfattning torde ingenting hindra att den nuvarande rättens 

ombudsman ges möjlighet att utnyttja denna service. 

Hovrätten har i sitt yttrande över kommittens betänkande "Förenklad 
konkurs m.m." (SOU 1974:6) uttalat att de skäl kommittemajoriteten 

anförde till stöd för ett avvisande av tanken på kronofogdemyndigheterna 
som förvaltare i förenklade konkurser var tungt vägande. Hovrätten 
anförde vidare: "Särskilt förtjänar därvid att framhållas den risk för 
misstanke om bristande objektivitet som med hänsyn till kronofogde
myndigheternas fiskala funktioner lätt skulle kunna bli följden om tanken 
på dessa som förvaltare förverkligades". Enligt hovrättens uppfattning 

gör sig dessa synpunkter även i viss män gällande om kronofogdemyndig
heterna blir tillsynsorgan. Den intressekonflikt som uppkommer mellan 

kronofogdemyndigheten som tillsynsorgan å ena och som företrädare för 

statens intresse som borgenär å andra sidan är dock enligt hovrättens 

mening inte ett ensamt avgörande skäl mot att kronofogdemyndigheterna 

blir tillsynsorgan. 

Sammanfattningsvis vill hovrätten sålunda avstyrka förslaget om 
kronofogdemyndigheterna som tillsynsorgan. Tillsynen bör även i 
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framtiden utövas av konkursdomaren och en av honom utsedd rättens 

ombudsman. Hovrätten har dock inget att erinra mot att rättens 

ombudsmans tillsynsfunktion begränsas till att avse kontroll och rädgiv

ning. Rättens ombudsman bör ha kvar sin uppgift som förlikningsorgan. 

Han skall ha minst samma kvalifikationer som förvaltaren. Hovrätten vill 

understryka att. med hänsyn till de uppgifter som skall åligga rättens 

ombudsman. denne bör st!\. helt fri i förhållande såväl till förvaltare som till 

gäldenär och borgenärer. Det bör inte fä förekomma att någon omväxlande 

utses till rättens ombudsman och förvaltare. 

Stockholms tingsriitt: Kommitten har som skäl för att rättens 

ombudsman bör ersättas av kronofogdemyndigheten främst åberopat att 

det kan riktas invändningar av principiell art mot en ordning enligt vilken 

både förvaltaren och den som i första hand skall kontrollera dennes 

verksamhet är advokater. Kommitten ansluter sig härvid till ett av JK vid 

en inspektion 1973 gjort uttalande enligt vilket det är ägnat att minska 

ombudsmannainstitutionens effektivitet om advokat har uppgiften att öva 

tillsyn över en kollegas förvaltarskap. 

De invändningar som kan riktas mot att såväl förvaltaren som rättens 

ombudsman är advokater kan enligt tingsrättens uppfattning ej anses väga 

tyngre ur principiell synpunkt än invändningarna mot att kronofogdemyn

digheten. som har till uppgift att i konkurs tillvarata statens intresse som 

borgenär, samtidigt skall fungera som tillsynsorgan. Att kommitten 

bedömer denna invändning som beaktansvärd framgår därav att kommit

ten funnit det lämpligt att kronofogdemyndighetens uppgifter inte 

handläggs av samma tjänstemän som sköter indrivningsuppgifterna. inbe

gripet tillvaratagande av statens rätt i samband med konkurs (s. 133). och 

att kommitten på grund härav förordar att det hos varje kronofogde

myndighet om möjligt upprättas en särskild enhet eller liknande för 

tillsynsuppgifterna (s. 141 f). 

Vid Stockholms tingsrätt har under senare år som rättens ombudsman 

regelmässigt förordnats någon av tre advokater. som ansetts särskilt 

lämpade för uppgiften. Dessa har ej förordnats som förvaltare. Till för

valtare i konkurserna har så gott som undantagslöst utsetts advokat. 

Tingsrätten har icke iakttagit något tydande på att detta lett till att rättens 

ombudsmän tagit obehöriga hänsyn utan dessa synes handha sina 

uppgifter med erforderlig självständighet. Det har visserligen sällan före

kommit att starkare meningsmotsättningar mellan rättens ombudsman och 

förvaltare kommit i dagen. Tingsrätten har sig emellertid bekant fall där 

rättens ombudsman med kraft hävdat annan uppfattning än förvaltaren 

och den sistnämnde nödgats ändra ståndpunkt. I arvodesfrågor har det 

exempelvis förekommit att förvaltare efter samräd med rättens 

ombudsman reducerat sitt ursprungliga anspråk betydligt. Tingsrätten har 

ej heller i andra hänseenden än det nyss behandlade haft några negativa 

erfarenheter av det sätt pä vilket ombudsmännen utövat tillsynen över 
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konkursförvaltarna. Systemet synes ha fungerat väl. Kommitten har ej 

heller påvisat att detta skulle varit förenat med några praktiska olägen

heter. Tingsrätten delar därför den uppfattning lagberedningen givit 

uttryck åt, när den i sitt betänkande Utsökningsrätt Vll (SOU 1968:41 s. 76 

I) uttalar att institutet rättens ombudsman synes välgrundat. 

Något mer uttalat behov av ett sådant permanent och mer utbyggt 

kontrollorgan som kommitten föreslagit torde ej föreligga. Mot inrättandet 

av ett dylikt talar de farhågor man kan hysa för att det skall leda till 

minskad smidighet och ökad byråkrati. Tingsrätten anser att tillräckliga 

skäl ej framkommit för att rättens ombudsman bör ersättas av ett sådant 

tillsynsorgan som kommitten föreslagit. 

Om en reform i huvudsak efter de av kommitten föreslagna riktlinjerna 

skulle genomföras. synes det tingsrätten tveksamt om uppgiften som 

tillsynsorgan bör anförtros kronofogdemyndigheten och detta ej blott av 

principiella skäl. Det kan bl.a. ifrågasättas om myndigheten besitter den 

praktiska erfarenhet beträffande näringslivets problem och affärsjuridiska 

frågor som är önskvärd och om myndigheten är särskilt väl lämpad som 

rådgivande organ. Det synes tingsrätten som om ett till länsstyrelse knutet 

organ vore bättre lämpat för de ifrågavarande uppgifterna. Länsstyrelsen 

har, som i viss mån framgår av den redogörelse som lämnats under 2.4.6 i 

betänkandet. mycket god inblick i och omfattande erfarenhet av bl.a. 
näringsliv och arbetsmarknad i länet. 

Göteborgs tingsrätt: Enligt tingsrättens erfarenhet har systemet med 

rättens ombudsman såsom tillsynsorgan fungerat väl. Möjligen är förhål

landet ett annat vid andra tingsrätter. Vid Göteborgs tingsrätt utses någon 
av två advokater till rättens ombudsman i samtliga konkurser. Dessa 

anlitas aldrig som förvaltare. Ett avskaffande av rättens ombudsman torde 

vara förenat med de nackdelarna att konkursdomarens inflytande på 
personvalet försvinner samt att kronofogdemyndigheterna inte torde vara 

lika lämpliga vid juridisk och affärsmässig rådgivning till förvaltarna. Med 

hänsyn till de av kommitten nämnda fördelarna med att ha krono

fogdemyndigheten som tillsynsorgan vill tingsrätten emellertid inte 

· motsätta sig förslaget. Det är lämpligt att de personer som för närvarande 

anlitas som rättens ombudsmän i ett övergångsskede knyts till kronofogde

myndigheterna. Det förhållandet att kronofogdemyndigheten företräder 

staten såsom borgenär anser tingsrätten inte utgöra hinder mot att krono

fogdemyndigheten anlitas som tillsynsorgan. 
Kommitten anför på sid. 142: "Tillsynsuppgifterna har sådan karaktär 

att de bör ankomma på juridiskt utbildade tjänstemän. Detta innebär att 

kronofogdepersonalen i princip bör handlägga dessa uppgifter". Tings

rätten vill påpeka att det är utomordentligt viktigt att tillsynsuppgifterna 

handläggs av kvalificerad, juridiskt utbildad personal. 

Borås tingsrätt: Tingsrätten har ingen principiell invändning mot 

kommittens uppfattning, att konkursdomaren bör befrias från kontrol-
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lerande uppgifter. Praktiska skäl torde dock tala för att konkursdomaren 
bibehåller den yttersta kontrollen av konkursförvaltningen, eftersom det 
inte gärna kan ifrågakomma att konkursdomaren helt passivt skall godtaga 
sådana brister i förvaltningen, som kan uppmärksammas vid den hand

läggning av konkurserna som även enligt kommittens förslag skall 
ankomma på konkursdomaren. 

Till rättens ombudsman brukar Borås tingsrätt utse en äldre, erfaren 

advokat eller annan lämplig person, t.ex. en pensionerad tjänsteman med 
juridisk utbildning. Tingsrätten kan inte generellt dela justitiekanslerns av 
kommitten återgivna uppfattning (s. 128) att det kunde vara ägnat att 
minska ombudsmannainstitutionens effektivitet som kontrollorgan, om 

advokat hade uppgiften att öva tillsyn över en kollegas förvaltning. 
Farhågor i denna riktning behöver enligt tingsrättens mening hysas endast 

om advokater omväxlande utses till ombudsman och förvaltare. Tings

rätten utser emellertid för sin del till rättens ombudsman endast advokat 
som förklarar att han inte längre ämnar mottaga uppdrag som förvaltare. 

Erfarenheterna av det nuvarande systemet med en rättens ombudsman 
anser tingsrätten vara mycket goda. och det bör därför föreligga starka 
skäl för att avskaffa det. 

Frågan om tillsynsorganet sammanhänger uppenbarligen starkt med den 
ovan nämnda frågan om den ökade självständighet som kommitten vill till
erkänna förvaltaren. Även om kommittens önskemål om ökade kvalifi
kationer hos förvaltaren kan genomföras, är det enligt tingsrättens mening 
önskvärt att förvaltaren fortfarande i viktiga frågor skall inhämta samtycke 
från tillsynsorganet. Inte minst för förvaltaren själv torde det många 
gånger vara av värde att kunna dela sitt ansvar med en annan erfaren 
jurist. Även ur kontrollsynpunkt anser tingsrätten emellertid ett sädant 
samtycke böra fordras. Vad nu sagts torde tala för att rättens ombudsman 
behålls som tillsynsorgan. 

Mot kommittens förslag att kronofogdemyndigheten skall vara tillsyns

organ talar till en början principiella skäl av betydande vikt, nämligen att 
kronofogdemyndigheten då skulle fä en dubbel funktion genom att bevaka 
både statens rätt som konkursborgenär beträffande oguldna skatter m.m. 

och det allmännas intresse av en gentemot skilda borgenärsintressen 
opartisk tillsyn över konkursförvaltningen. Här måste ovillkorligen en 

intressekollision uppkomma. Även om kronofogdemyndigheten givetvis 
skulle eftersträva en rimlig avvägning mellan dessa delvis motstridiga 
intressen, är det fara värt att myndigheten gentemot allmänheten och 

enskilda konkursborgenärer inte skulle framstå som fullt opartisk och 

neutral i förhållande till de olika borgenärsintressena. Vad härefter 
beträffar de praktiska synpunkterna kan det ifrågasättas om just krono

fogdemyndigheten besitter sådana kunskaper och erfarenheter att den är 

lämpligare än nuvarande rättens ombudsmän att handha tillsynen. Detta 
utesluter givetvis inte att en (pensionerad) kronofogde i det enskilda fallet 
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just på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egen
skaper kan vara mycket lämplig som rättens ombudsman. Om myndig
heten som sådan skall vara tillsynsorgan uppkommer vidare frågan. hur 

arbetet med tillsynen skall läggas upp. I propositionen 1975/76:210 finns 
vissa uttalanden som tyder pä att uppgifterna kan komma att delas upp 
mellan kronofogdepersonal och exekutiv personal (sid. 189). En dylik 

splittring av arbetsuppgifterna kan innebära att förvaltarens föreslagna 

samrådsskyldighet blir svårare att fullgöra än när han bara har en bestämd 

person att hålla sig till. Den inom en statlig myndighet ofrånkomliga 
personalomsättningen motverkar också ett smidigt samarbete förval
tare-tillsynsorgan. Resultatet måste befaras bli, att man inte uppnår den 

enkelhet och flexibilitet i förvaltningen som kommitten åsyftar. Inte heller 
lär några kostnadsbesparingar uppkomma. snarare tvärtom. 

På grund av vad ovan anförts avstyrker tingsrätten kommittens förslag 
att tillsynen över konkursförvaltningen skall överflyttas till kronofogde
myndigheterna. Skulle kronofogdemyndighet likväl bli tillsynsmyndighet. 
synes det tingsrätten nödvändigt att i enlighet med kommittens förslag 
avskaffa reglerna om samtycke från tillsynsorganet till vissa förvaltnings

ätgärder. Eljest mäste man befara att förvaltningen i mänga fall skulle bli 
onödigtvis fördröjd. eftersom det ligger i sakens natur att behandlingen av 
ett ärende i regel måste ta längre tid hos en myndighet med dess bunden

het vid bestämda arbetsrutiner än hos en enskild person som rättens 

ombudsman. 
Västerås tingsrätt: I det nuvarande konkursförfarandet intar RO. med 

de olika funktioner han utövar. en central plats i den organisation som 

medverkar däri. Kommittens förslag att RO-institutionen skall avskaffas 
innebär därför en genomgripande förändring i konkursförfarandet. Mot ett 

bibehållande av RO har framför allt anförts dels vissa principiella invänd
ningar sammanhängande med den för konkurserna vanliga situationen att 
både RO och förvaltaren är advokater dels önskemålet om ett permanent 
och utbyggt kontrollorgan. 

Enligt tingsrättens mening bör ett ställningstagande till frägan om RO i 
större utsträckning grundas på en utvärdering av den betydelse för en 
effektiv och säker avveckling som RO hittills haft och med nya förutsätt
ningar kan beräknas få vid ett bibehållande. 

Tingsrätten har hos de konkursförvaltare som under senare år vanligen 

anlitats i de vid tingsrätten anhängiga konkurserna inhämtat deras syn
punkter på vilket värde de tillmäter RO-institutionen. De har därvid som 
särskilt betydelsefullt framhållit det samråd som sker med RO i frågor av 

juridisk och inte minst praktisk natur samt som sin bestämda uppfattning 

uttalat att det är en stor tillgång i avvecklingsarbetet att ha en skicklig RO 
med bred erfarenhet och särskilt då av konkursförvaltning. Tingsrätten har 

utifrån sin erfarenhet ej någon anledning att ifrågasätta den bedömning av 
RO som sålunda framförts. Att beakta är då också att de konkursförvaltare 
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vars erfarenhet på detta sätt kommit till uttryck besitter de kvalifikationer 
alt de kommer att anlitas som förvaltare även i fortsättningen. 

Med utgångspunkt Mm att det är en värdefull medverkan som RO svarar 

för i det nuvarande konkursförfarandet måste starkt ifrågasättas om det 
finns skäl att avskaffa RO-institutionen. 

När man tar ställning härtill är det naturligtvis viktigt att utgå från att 
även på RO måste ställas krav att han är väl kvalificerad för uppgiften. 

Vid tingsrätten anlitas sedan några år som RO en advokat och en ombuds
man i en av de stora industrierna. Erfarenheterna av deras kvalifikationer 
är -- som också framgår av ovannämnda uttalanden av konkursförvaltarna 

- goda. På en RO måste ställas krav att han har erfarenhet av och förmåga 
att bedöma den ekonomiska förvaltning som det blir fråga om i de större 
konkurserna. Givetvis är det också ett plus om han tidigare själv varit 
förvaltare. Dessa krav i förening med kravet på erforderlig insikt i gällande 

lag leder naturligt nog ofta till att en RO blir att söka inom advokatkåren. I 

utredningen har pekats på vissa principiella invändningar som kan göras 

mot att anlita advokat som RO samtidigt som - vilket vanligen är fallet -
advokat också är förvaltare. Enligt tingsrättens mening bör dessa invänd
ningar ej tillmätas alltför stor betydelse. Det bör visserligen ej ifråga

komma att advokat växelvis är RO och förvaltare. Men inom de geogra
fiska områden -- som mycket väl kan vara större än en domsaga -- där en 
RO är att söka torde det ej möta svårigheter att finna en advokat som har 

erforderliga kvalifikationer och som dessutom bland sina kollegor intar en 

sådan ställning att lämpligheten att anlita honom som RO ej behöver 
ifrågasättas. - Det kan nämnas att den advokat som vid tingsrätten anlitas 
som RO är ordförande i en av advokatsamfundets avdelningar. Tingsrätten 
har också gjort klart att hans byrå ej kan påräkna förvaltaruppdrag och att 
de byråer som anlitas för förvaltaruppdrag ej kan påräkna uppdrag som 

RO. 
När man sedan går att bedöma vilket tillsynsorgan - en RO eller, som 

kommitten föreslår, en myndighet och då kronofogdemyndigheten -- som 
är lämpligast för att främja en sådan avveckling som man vill eftersträva, 

är att beakta att tillsynsverksamheten har två sidor. en formell och en 
materiell. Till den sistnämnda vill tingsrätten hänföra den rådgivnings

verksamhet i förvaltningsfrågor. som tillsynsorganet avses skola bedriva. 
men även uppgiften att fortlöpande övervaka att förvaltningen bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt och med tillbörlig snabbhet. I de konkurser varom 

här är fråga och där en rad komplicerade förvaltningsfrågor - av praktisk 

och juridisk natur - blir vanligt förekommande bedömer tingsrätten att 
det måste föreligga ett stort behov för en konkursförvaltare att kunna 
inhämta sakkunniga råd. Detta behov minskar inte med att förvaltaren 

självständigt får avgöra fler frågor än tidigare. I själva verket torde 
tillsynsorganets rådgivande verksamhet bli en av.dess viktigaste uppgifter. 

Tingsrätten tvekar inte att anse en RO mera lämpad för denna uppgift än 
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den föreslagna myndigheten. Som ledamoten Öhman antytt talar praktiska 
och atfårsmässiga skäl för att uppgiften ej knyts till en myndighet. Oaktat 

kronofogdemyndigheten får förutsättas äga nödigt juridiskt kunnande. kan 

tingsriitten ej finna att tjänstemän vid .en statlig myndighet annat än i 
undantagsfall kan förvärva de insikter i praktisk konkursförvaltning som 

en RO med förut angivna kvalifikationer har. Det är förvisso vällovligt att 

anordna kurser för ifrågavarande personal men på grund av sakens natur 
kan sådana kurser inte förväntas bli annat än av begränsat värde. Med 

kommittens förslag föreligger också risk för en viss byråkratisering och alt 

därmed önskemålet om en snabb och smidig handl?ggning ej blir tillgodo
sett. Vad nu sagts om tillsynsorganets rådgivande verksamhet anser tings

rätten i allt väsentligt ha tillämpning även på den materiella tillsynen i 
övrigt. 

Då det gäller tillsynen i formellt hänseende kan naturligt nog samma 

invändningar inte riktas mot en myndighet som tillsynsorgan. Och det är 

väl just för dessa tillsynsuppgifter det kan visas på vissa fördelar med ett 

tillsynsorgan. som kan verka för enhetlighet och har tillgång till ett central

organs resurser. Med de större krav som kommer att ställas på konkurs
förvaltarna i fortsättningen torde emellertid den formella tillsynen få 

mindre betydelse. Och vidare bör enligt tingsrättens mening behovet av 

enhetlighet ej överdrivas. Sålunda synes det. för att anknyta till ett i 
betänkandet anfört exempel. viktigare att förvaltarberättelsen ger tillräck

ligt underlag för bedömning av förhållandena i det särskilda fallet än att 
den uppfyller föreskrifterna i ett fastställt formulär. Enligt tingsrättens 

mening är förevarande tillsynsuppgifter ej av den betydelse och fördelarna 

med att de utövas av en myndighet ej så stora att de motiverar att tillsynen 
över konkursförvaltningen skall handhas av kronofogdemyndigheten. Om 

det -- såsom ovan hävdats - ur andra synpunkter framstår som lämpligast 
att tillsynen anförtros RO. kan tingsrätten ej se något skäl att inte också de 

ifrågavarande formella tillsynsuppgifterna kan ombesörjas av honom. 
Såvitt tingsrätten har sig bekant har några anmärkningar mot det sätt på 
vilket RO hittills fullgjort dessa uppgifter ej framkommit. 

När man bedömer lämpligt tillsynsorgan kan vidare ej lämnas obeaktad 
den principiella invändning som kan riktas mot att som tillsynsorgan anlita 
ett organ -- kronofogdemyndigheten - som i de flesta konkurser före

träder betydande borgenärsintressen. Och ju mera effektivt en tillsyn 

utövas desto starkare blir denna invändning. 

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att tillräckligt bärande skäl för 
avskaffande av RO ej föreligger. 

Ett bibehållande av RO torde medföra att vissa kontrolluppgifter liksom 

nu bör ankomma på konkursdomaren. 

Umeå tingsrätt: Mot förslaget i denna del kan enligt tingsrättens mening 
riktas kritik både i vad avser förslagets ändamålsenlighet och av princi
piella skäl. 
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Som tingsrätten här förut uttalat kan en överflyttning av RO:s nuva

rande beslutsfunktioner till förvaltaren anses vara ägnade att tillgodose 
kraven på effektivitet och snabbhet i konkursförvaltningen. Den försvag

ning av konkursförvaltningen. som avskaffandet av RO:s befattning med 
beslutsfattandet innebär, motverkas bl.a. av skärpta kvalifikationskrav 
beträffande förvaltaren. Det ligger emellertid i sakens natur att konkurs
förvaltaren. även om han fyller högt ställda kvalifikationskrav, måste ha 
stor nytta av att i svårbedömda situationer - som ofta torde uppkomma i 
en konkursavveckling - kunna samråda med någon som besitter erfa

renhet på området. Att konkursförvaltarens beslut fattas på bredast 
möjliga erfarenhetsbas torde ha betydelse ur effektivitetssynpunkt även på 

så sätt. att borgenärerna med vetskap om att förvaltaren samrått med sak

kunnigt tillsynsorgan kan förmodas för egen del påkalla mindre ingående 
samråd i uppkommande frågor. Tillsynsorganets rådgivande funktion 
måste enligt tingsrättens mening tillmätas stor betydelse med den nu före
slagna beslutsordningen. Mot bakgrund av det sagda kan ändamålsenlig
heten av den föreslagna lösningen starkt ifrågasättas. Kronofogdemyndig

hetens nuvarande arbetsuppgifter är naturligen inte av den art. att myndig
heten kan förväntas besitta såväl sakkunskap som erfarenhet beträffande 
sådana rättsliga och affarsmässiga frågor, i vilka möjligheterna till ett 
meningsfullt samrådsförfarande framstår som mest angeläget. Mot det 
föreslagna systemet talar även att detta, enligt kommittens bedömning. 
inte kan uteslutas medföra större arbetsinsats och viss kostnadsökning 

jämfört med nuvarande tillsyn. 
Mot förslaget om kronofogdemyndigheten som tillsynsorgan kan även 

riktas kritik av principiell natur. I de allra flesta konkurser torde krono
fogdemyndigheten företräda staten som borgenär, främst som skatte
borgenär. Härigenom uppkommer en intressekonflikt mellan kronofogde
myndigheten såsom företrädande ett borgenärsintresse, å ena sidan, och 
såsom tillsynsorgan i konkursen, å andra sidan. Detta är ägnat att inge 
betänkligheter med hänsyn till att konkursförvaltningens objektivitet kan 
komma att sättas i fråga av övriga borgenärer. Kommitten, som i betän
kandet SOU 1974:6 med hänvisning till intressekonflikten avvisat tanken 

på kronofogdemyndighet som förvaltare i mindre konkurser, anser läget 
vara ett annat i fråga om lämpligheten som tillsynsorgan. Kommitten hän

visar härvid bl.a. till att tillsynsorganet saknar självständig beslutanderätt 
rörande förvaltningens bedrivande och endast, liksom särskilt berörda 

borgenärer, skall höras av förvaltaren i viktigare frägor. Tingsrätten finner 
kommittens argumentering föga övertygande. I sammanhanget kan 
påpekas bl.a. tillsynsorgancts utslagsröst enligt 50 § 3 st lagförslaget vid 

lika röstetal mellan oeniga förvaltare. Tingsrätten kan inte inse att tillsyns
organet i sädant fall med framgäng kan freda sig mot misstankar, låt vara 

obefogade, om bristande objektivitet enbart med hänvisning till att den 

beslutade förvaltningsätgärden ursprungligen föreslagits av annan. 
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Tillsynsorganet har även i övrigt tillagts sådana uppgifter (jfr "katalogen". 

bilaga~ till betänkandet) att det bör vara helt fristående från allt borgenärs

intresse. 

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att förslaget om kronofogde

myndighet som tillsynsorgan inte bör läggas till grund för lagstiftning. I 

stället vill tingsrätten förorda att kontrollfunktionen överlämnas till person 

-- advokat eller annan - som av konkursdomaren bedöms ha de kvalifika

tioner. vilka gör honom lämplig att fullgöra åliggandena. 

Domstol.n·erket: Domstolsverket förordar i likhet med kommitten att 

tillsynen ii1·er förraltningen handhas av en statlig myndighet. Någon annan 

lokal statlig myndighet än kronofogdemyndighet torde inte komma i fråga. 

D~ betänkligheter som eventuellt kan hysas mot att myndigheten kan 

komma att i samma konkurs uppträda både som tillsynsorgan och som 

borgenär bör inte överdrivas. 

RPS: Olika alternativ för anordnande av en effektiv tillsyn kan givetvis 

tänkas, men kommittens förslag är ur styrelsens synpunkt att föredraga. 

Polismyndigheterna har från andra sammanhang vana vid och goda 

erfarenheter av samarbete med kronofogdemyndigheterna. Härtill 

ko:nmer de skäl kommitten framhåller för att dessa myndigheter bör anför
tros tillsynen. För att denna skall bli effektiv erfordras att myndigheterna 

kan ställa tillräckligt med välutbildad personal till förfogande för de nya 

arbetsuppgifterna. Kommittens förhoppning att rationaliseringsvinster i 

samband med kronofogdeväsendets blivande omorganisering skall räcka 

härtill och personalutökning sålunda ej erfordras kan visa sig vara alltför 

optimistisk. 

Bankinspektioncn: Inspektionen kan även instämma i förslaget att 

avskaffa institutionen rättens ombudsman och ersätta denne med en annan 

form av tillsyn. Kommitten har anfört avgörande skäl för att tillsyns
organet bör vara statligt. 

Inspektionen anser lika med kommitten att nagot avgörande hinder inte 

finns mot att anförtro kronofogdemyndigheten tillsynsuppgiften. Till und

vikande av jiivsförhållanden förordar kommitten att det hos varje krono

fogdemyndighet om möjligt inrättas en särskild enhet eller liknande för 

tillsynsuppgifter. En sådan anordning finner även inspektionen viilbctänkt. 

Kommitten pekar på de möjligheter som därvidlag bör finnas hos krono

fogdemyndigheterna i Stockholm. Göteborg och Malmö. Någon begräns

ning till dessa kronofogdemyndigheter föreslås emellertid inte, utan 

kommittens förslag innebär att ett stort antal kronofogdemyndigheter 

kommer att ha hand om tillsynen över konkursförvaltarna. Inspektionen 

vill för sin del ifrågasätta. om man inte borde begränsa antalet tillsyns
organ. Detta skulle även vara till fördel med tanke på det naturliga önske

målet att åstadkomma likhet i rättstillämpningcn. En alternativ lösning. 

som synes böra övervägas närmare, skulle kunna vara att dessa begränsas 
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till all omfatta någon kronofogde~yndighet varje län. Med en sådan 

lösning undviks också jävssituationer lättare. 

Statskontorct: I likhet med kombittcn anser statskontoret att det inte 
I 

finns några avgörande principiella invändningar mot att kronofogde-

myndigheterna blir tillsynsorgan i ~onkurs. 
RSV: RSV biträder förslaget ati rättens ombudsman <RO) avskaffas. 

Dennes funktioner i en konkurs är i 1dag flera. De är inte enbart begränsade 

till en kontrollfunktion. Kanske äi1 de i praktiken viktigaste uppgifterna 

istället t.ex. ställningstagande till l\Jika avvecklingsåtgärder, förliknings

verksamhct och en allmänt rådgivarlde funktion. När förvaltarens ställning 
I 

nu föreslås bli mera självständig bl.:;t. till följd av att i princip endast därtill 

kvalificerade advokater skall kunna\komma i fråga för förvaltaruppdragen. 

är det enligt verkets mening uppenbart att ROs -- eller dennes motsva-
1 

righets - uppgifter i fortsättningen blir av annan karaktär än hittills. 
I 

Kommitten har anfört vissa skäl (not att ha kvar RO-institutet i ett nytt 

förvaltningssystem. Då fråga om RÖs vara eller inte vara är avgörande för 

andra betydelsefulla delar av kon1mittens förslag borde enligt verkets 
I 

mening frågan ha behandlats mera i~gående. t.ex. hur RO-institutet i prak-

tiken fungerar i dag och ROs kvalifikationer. 
I 

Staten. representerad av KFM. är borgenär i så gott som alla konkur-

ser. KFMs erfarenheter (goda och dhliga) av förvaltare. gode män och RO 
I. 

är kända för RSV som centralmyndighet. På grundval av dessa erfaren-
1 

heter kan starkt ifrågasättas om RO i dag alltid når upp till den formella 

funktion han enligt lagstiftarens m~ning bör fylla i konkursförfarandet. 

Självfallet kan behovet av ROs ager~nde variera beroende på förvaltarens 
erfarenhet och kompetens. Numed förekommer allt oftare företagskon

kurser där förvaltningen är av synne
1
rligen komplicerad natur vilket ställer 
I 

stora krav på förvaltarens kompeten~. Det kan då t.o.m. hända att RO inte 

har de kvalifikationer förvaltaren ~åste besitta för att kunna sköta sitt 

uppdrag. ROs funktion präglas i så1dant fall mer av passivitet än aktiva 

ingrepp för att främja en effektiv fö~valtning. De invändningar av princi

piell art som JK (s 128) gjort mot eh ordning där både RO och konkurs

förvaltare är advokater mäste ans~s väga tungt. Det lär enligt uppgift 

t.o.m. ha förekommit konkurser där 
1
förvaltaren och RO arbetat på samma 

advokatbyrå. J 

RSV instämmer vidare i kommittens uppfattning att det behövs ett 
I .. 

permanent och mera utbyggt kontrollorgan. Aven om utbildningsresurser 
I 

skulle ställas till förfogande för dem som i dag anlitas som RO. saknas det 
I 

övergripande ansvar som erfordras för en enhetlig rättstillämpning och för 
I 

att tillsynen skall bli tillräckligt effektiv och ändamålsenlig. 
I ------------------1-------------------

RSV vill starkt understryka vad k6mmitten anfört (s 131) till förmån för 

KFM som tillsynsorgan. \ 
En av fördelarna med KFM som !tillsynsmyndighet torde vara -- som 

I 
I 
I 

i 
I 
I 
I 
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kommitten också har framhållit - att RSV genom sin centralmyndighets

funktion kan ge service. information och utbildning. Även om denna funk

tion primärt endast berör KFM. är det uppenbart att RSVs åtgärder 

kommer att återverka på samtliga som är inblandade i konkursförfarandet. 

Härigenom främjas en enhetlig och effektiv rättstillämpning. 

En omständighet som numera torde ha stor betydelse för frågan om den 

föreslagna reformen bör genomföras är kostnaderna. Kommitten har 

dragit den slutsatsen att reformen inte torde ha nämnvärd betydelse ur 
statsfinansiell synvinkel (s 132). RSV vill emellertid redovisa en annan 

uppfattning. 

På grund av skatte- och avgiftsfordringar är staten borgenär i de flesta 

konkurser. Under åren 1970-1976 har enbart för de största medelsslagen i 

runt tal 11.300 milj kr (viss del av beloppet har avkortats) varit föremål för 

indrivning. Av detta belopp har under samma tid omkring 2.600 milj kr 

avskrivits och ca 6.400 milj kr redovisats kontant. 

lndrivningsstatistikcn visar att avsevärda belopp årligen lämnas för 

indrivning och att en stor del av dessa skrivs av på grund av att gälde

närerna saknar utmätningsbara tillgångar. Såväl de belopp som lämnas 

över för indrivning som de belopp som avskrivs visar dessutom en tendens 

att öka. 
Sett mot denna bakgrund är konkursen för många gäldenärer ett medel 

att försöka undandra sig att betala sina skulder till staten. Dessa missför

hållanden kan enligt RSVs mening inte accepteras. Medborgarnas ansvars

känsla inför de skattemässiga förpliktelserna är i högsta grad beroende av 

det förtroende de kan känna för statens förmåga att åstadkomma rättvisa 

och likformighet på beskattningsområdet. Viljan att bära en tung skatte
börda försvagas när man ser att vissa skattskyldiga genom illojala eller 

illegala dispositioner försätter sig i sådana situationer att de inte kan eller 

behöver fullgöra sina betalningsskyldigheter. 
De straffsanktioner som står till buds är många gånger inte verksamma 

nog. Inte heller har återvinningsinstitutet kommit till användning i någon 
större omfattning. 

I egenskap av borgenär har KFM naturligtvis redan i dag formell möjlig

het att utnyttja återvinningsreglerna. Det förutsätter emellertid i praktiken 

ett nära samarbete med konkursförvaltaren. Om denne inte visar tillräck

ligt intresse för att närmare utreda en eventuell återvinningssituation. är 

det svårt för KFM. bl.a. på grund av bristande resurser. att utreda saken 

på egen hand. 

Här kommer tillsynsfunktionen att ge helt andra praktiska förutsätt

ningar för KFM att främja att återvinningsinstitutet utnyttjas. Detta gäller 

inte enbart när staten är borgenär utan också andra borgenärer kommer 

att ha fördel av det. Hur mycket mer pengar som härigenom kan tillföras 

staten är svårt att bedöma. Med hänsyn till de siffror som nämnts ovan 

anser RSV att utsikterna dock är goda för att reformen i ett längre 
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perspektiv betalar sig flera gånger om. RSV vill framhålla detta som ett av 

flera starka skäl till att ROs uppgifter på sätt som föreslagits i betänkandet 

övertas av KFM som tillsynsorgan. 

Ledamoten i RSV Helmers: Jag kan inte biträda förslaget att 

kronofogdemyndigheten skall utöva tillsynen över konkursförvaltningen. 

Det typiska för konkurser är att samtliga borgenärer konkurrera om 

betalning ur all egendom som ingår i gäldenärens bo. Kronofogdemyn

digheten företräder staten som borgenär vid konkurser. Jag finner att 

starka principiella skäl talar emot att låta tillsynen omhändertas av ett 

organ som kommer i en uppenbar intressekonflikt. 

Kronofogdemyndigheten i Stocklwlm :4 Kommitten har ansett att 

behov föreligger av ett permanent och mera utbyggt kontrollorgan. som 

har resurser att utöva tillsynen över förvaltarskapet pä ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Enligt förslaget skall rättens ombudsman avskaffas 

som tillsynsorgan och ersättas av kronofogdemyndigheten. De principiella 

invändningar som omöjliggjorde tanken pa kronofogdemyndigheten som 

förvaltare i förenklad konkurs torde inte kunna anföras mot kommittens 

nya förslag enligt vilket kronofogdemyndigheten anlitas som tillsynsorgan. 

Skälen härtill är, som kommitten själv anför. att förvaltaren enligt förslaget 

fått en mer självständig ställning. Tillsynsmyndigheten har inte någon 

självständig beslutanderätt rörande förvaltningens bedrivande utan 

myndigheten liksom särskilt berörda borgenärer. skall endast höras av 

förvaltaren i viktigare frågor. Betydelsefullt är att granskningsman på 

begäran av annan borgenär kan utses med uppgift att övervaka förvalt

ningen på borgenärens vägnar. 
Vi tillstyrker förslaget att kronofogdemyndigheten skall vara tillsyns

myndighet. 
Kronofogdemyndigheten i Göteborg: I de flesta konkurser - både 

ordinära och mindre - är staten den ojämförligt största fordringsägarcn. 

vilket också medför att staten lider de största förlusterna. Staten har 
därför ett berättigat intresse av insyn i konkursernas förvaltning. Att 

konkursförvaltningen bedrivs pä ett effektivt och ändamälsenligt sätt är av 

stort intrese även för de anställda i ett konkursdrabbat företag. För att 
trygga sysselsättningen för de anställda initieras i vissa konkurser arbets

marknads- och regionalpolitiska åtgärder frän olika samhällsorgan. Bakom 

många konkurser kan också dölja sig en omfattande ekonomisk brotts

lighet som det är angeläget att beivra och om möjligt förebygga. De rätts

frägor som aktualiseras vid konkursförvaltning spänner över de mest 

skilda rättsomräden. Samtidigt är det av allmänt intresse att rättsproblem 

av likartad natur fär en enhetlig lösning och att lagreglerna fortlöpande 

anpassas till nya krav. Den långvariga konjunktursvacka som råder i 

4 Ett av kronofogdeföreningen bifogat yttrande av föreningens lokalavdelning i AB 
län överensstämmer i huvudsak med yttrandet av kronofogdemyndigheten i Stock
holm. 
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landet har vidare påtagligt illustrerat behovet av ett ökat engagemang från 

samhällets sida i konkursvcrksamheten. Kronofogdemyndigheten stöder 

därför kommittt'ns förslag om att konkurstillsyn skall bli en myndighcts

uppgift och inte som hittills vara ett privatuppdrag. Genom detta förslag 

hlir det möjligt att mera aktivt stödja konkursförvaltarna i deras verksam

het. Som en jämförelse kan nämnas ut vecklingen på taxeringsområdet som 

lett till att systemet med enskilda taxeringsfunktionärer skall avvecklas till 

förmån för en organisation med statligt anställda och specialutbildade 

tjänstemän. 
Det statliga organ pä det lokala planet som på grund av sin organisation 

och sina nuvarande arbetsuppgifter ligger närmast till hands att utöva 

konkurstillsynsuppgiften är landets kronofogdemyndigheter. Vid krono

fogdemyndigheterna finns redan idag omfattande kunskaper och erfaren

heter som kan möjliggöra en effektiv kontroll över konkursförvalt

ningen. KFM kan inte finna att det skulle innebära någon olägenhet om 

samma myndighet som sköter indrivningsuppgifterna också skulle utöva 

tillsyn över förvaltarna. Det kan tvärtom vara värdefullt för förvaltaren att 

tillsynsmyndigheten sitter inne med värdefull information om konkurs

gäldenärens tidigare verksamhet. Detta kan också vara ägnat att minska 

konkurskostnaderna. Också ur återvinningssynpunkt kan nyttig kunskap 

tas tillvara. Kommitten har påtalat att det finns visst utrymme för princi

piella invändningar mot att KFM anlitas som tillsynsorgan med tanke på 

KFM:s ställning som företrädare för staten som skatteborgenär. Denna 

invändning kan man nästan bortse ifrån. eftersom det aktiva indrivnings

arbetet i praktiken är avslutat i och med konkursbeslutet. Krono

fogdemyndigheten har svårt att inse att någon intressekollision skulle 

behöva uppstå som en följd av de olika myndighetsrollerna. 

I detta sammanhang vill KFM uttala sitt gillande av den i förslaget till
tänkta fördelningen av uppgifterna för de inblandade parterna, nämligen 
att förvaltaren beslutar om olika åtgärder. KFM kontrollerar hans 

verksamhet och konkursdomstolen har hand om de judiciella uppgifterna. 

Kronofi>gdnnyndigheten i Malmö: Kronofogdemyndigheten delar 
'kommittens uppfattning att den nuvarande ordningen bör avskaffas och 

att kronofogdemyndighet blir tillsynsorgan. Visserligen har den nuvarande 

tillsynsfunktionen rent tekniskt i stort sett fungerat acceptabelt men man 

måste. liksom JK. ifrågasätta lämpligheten av att till RO förordna advokat 

där även förvaltaren är advokat. Detta ter sig än mera olämpligt när, vilket 

lär förekomma. advokat i en konkurs förordnas till RO och i annan 

konkurs utses till förvaltare. Tillsynen torde i sådana fall inte bli särskilt 

effektiv. Kommitten anser att visst utrymme finns för principiella invänd

ningar mot kronofogdemyndighet som tillsynsorgan. Den mest bärande 

invändningen skulle vara att kronofogdemyndighet företräder staten som 

skatteborgenär. Kommitten anser emellertid att trots detta något 

avgörande hinder inte föreligger mot att kronofogdemyndighet anlitas som 

33 Riksda11en 1978/79. I sam/. Nr 105 
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tillsynsorgan. Argumentet att kronofogdemyndighet med hänsyn till sin 

borgenärsfunktion inte skulle kunna inta en opartisk ståndpunkt framhålls 

i olika sammanhang. I betänkandet SOU 1974:6 använder kommitten bl.a. 

detta argument som skäl mot kronofogdemyndighet som förvaltare i 

mindre konkurser. Kommitten förordade därför att advokat skulle utses 

till förvaltare i alla konkurser. Man utgick alltså från att advokat alltid 

skulle vara fri och obunden av alla partsintressen. Så är naturligtvis 

ingalunda fallet. Kronofogdemyndigheten vill med bestämdhet hävda att 

kronofogdemyndighet har samma om inte större möjlighet att inta en fri 

ställning än vad advokat kan göra med hänsyn till de bindningar som kan 

förekomma mellan advokat och konkursgäldenär eller annan intressent i 

konkursen. Om man bortser från de tre största städerna torde det vara 

orealistiskt att tänka sig att även på konkurser specialiserade advokater 

kan existera enbart på uppdrag som konkursförvaltare. Åtminstone i 
mindre och medelstora orter måste dessa advokater ta även andra uppdrag 

än konkursuppdrag. Härigenom föreligger alltid möjlighet att advokat som 

konkursförvaltare kan vara eller ha varit ombud för part med intresse i 

konkursen eller för person som är motpart till någon som har intresse i 

konkursen. Att advokat som för sin försörjning är beroende av uppdrag 

från allmänheten i alla situationer skulle kunna vara helt fri och obunden är 

alltså en myt som snarast bör avlivas. 

Kronofogde har inga sådana bindningar. Visserligen är han anställd av 

staten men i sin egenskap av utmätningsman är han inte underställd någon 

och kan därför agera med stor frihet och självständighet. Han handlar 
dessutom under ämbetsmannaansvar med allt vad detta innebär av 

kontroll av JK. JO m.11. samhällsorgan. Kronofogde kan därför. helt fri 

från enskilda partsintressen, agera minst lika fritt och självständigt som en 

advokat. 
Det bör i detta sammanhang uppmärksammas att lagrådet inte haft några 

betänkligheter mot kronofogdemyndighet som konkursförvaltare. 

Ledamoten i kommitten. Anders R Öhman. har framfört den farhågan 

att det finns anledning anta att man med en myndighet som tillsynsorgan 

löper risk att en del av den smidighet O(;h snabbhet som i många konkurser 

icke sällan är av väsentlig betydelse för en gynnsam avveckling. går 

förlorad. Denna farhäga torde vara helt obefogad. Kronofogde är i sin 

verksamhet van att fatta snabba beslut och att handla med skyndsamhet. 

Han är också van att förhandla och måste i sin verksamhet vara inriktad 

på ett praktiskt och smidigt handlande. 

Med hänsyn till kronofogdemyndighets verksamhet och den mång

skiftande erfarenhet myndighetens tjänstemän förvärvar måste krono

fogdemyndighet ha goda förutsättningar att uppfylla de krav som kommer 

att ställas i samband med tillsynsfunktionen. 

Kronofogdemyndi!!,heten i Borås: Kfm ställer sig bakom kommittens 

förslag vad gäller tillsynen av förvaltningen. Kfm anser det som uppenbart 
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att den nu radande ordningen blir ersiittas med ett permanent kontroll

organ. Därigenom erhålls resurser för utövning av en mera effektiv 

kontroll. Trots att kostnadsfrågan i jämförelse med det rådande systemet 

iir svårbedömd, kan rationaliseringsvinster viintas uppkomma. Även 

p1incipiclla skäl talar för att tillsynen bör anförtros t\l ett allmtint l1rgan. 

Kfm finner inte anledning till invändning mot en överföring av förliknings

uppgiftcr till konkursdomaren. Institutet rättens ombudsman kan sålunda 

utgå. Det anses representera en föraldrad metod all lösa uppgifter av 

uppenbart allmän art. 

Kmnoj(1gdemyndighete11 i Viistcn-ik: Avslutningsvis får jag framhttlla 

den uppfatlningen att en förutsättning för att kronofogdemyndigheten 

skall kunna påtaga sig tillsynen av konkurser är, att jävsfrågan och 

redovisningsfrågan löses på ett tillfredsställande siill samt att riksskalle

verket utövar stödjande verksamhet. 
Kro111!fogdemyndightten i Östl.'rsund: Statens berättigade krav att fä en 

direkt styrning av förvaltningen i de flesta konkurser kan främst motiveras 

med att staten under senare år fält en dominant ställning som skatte

borgenär. De olika statliga organens insatser genom lån och bidrag till 

företag av någon betydenhet inom stödområdet och andra regioner medför 

också att det allmänna måste ha full insyn i flertalet företagskonkurser. 

Vidare kan anmärkas t.ex. att det sysselsättningspolitiska ansvar som 

åvilar länsstyrelserna verkar i samma riktning. Staten har även i löne

garantilagen iklätt sig ansvar inom vissa gränser för betalning i konkurs av 

arbetstagarnas löner. Det ter sig därför naturligt att en statlig myndighet. 

kronofogdemyndigheten (KFM). ges vittgående befogenheter som tillsyns

organ i konkurs enligt kommittens förslag. En bättre lösning i syfte att få 

den motiverade statliga kontrollen över konkursförvaltning hade enligt 

kronofogdemyndighetens mening varit. att direkt i lag förordna KFM att 
vara förvaltare med föreskrift att i tillgångskonkurser av inte enkel beskaf

fenhet anlita kvalificerad advokat att utföra vissa förvaltningsåtgärder. 

Med ett system av det antydda slaget hade förvaltningen och avvecklingen 

av ett konkursbo kunnat bli än mera effektiv och kostnadsbcsparande. 

KFM har i regel före konkursbeslutet tagit fram en relativt omfattande 

utredning om gäldenären och orsakerna till obcståndet. KFM har också en 

väl utvecklad organisation för att omgående kunna ta om hand och försälja 

konkursboets egendom på auktion eller efter anbudsförfarande. KFM:s 

erfarenhet av lönegarantiärenden och dess kontakter med fackliga organi

sationer och olika organ. t.ex. länsstyrelsernas regionalpolitiska enheter 

och företagarföreningar. borde också medverka till ett rationellt och 

smidigt förfarande. 

AMS: Förvaltarens ökade befogenheter kräver dels att kraven på förval

tare sätts högt och dels att tillsynen över förvaltningen görs effektiv. 

Styrelsen delar kommittens uppfattning att tillsynen med hänsyn härtill 

bör anförtros ett permanent organ och anser att kronofogdemyndigheten 

på de skäl som kommitten anfört är lämpligt tillsynsorgan. 
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Ledamotl'll i AMS Nord/under och suppleanterna Sandell o<'h Nilsson: 

Vi avstyrker förslaget att riittens ombudsman skall avskaffas och att ett 

nytt tillsynsorgan skapas. 

S1111c11.1 i11d11.1·1rii·er/...: Verket stiiller sig tveksam till förslaget att överföra 

tillsynen över konkurser på kronofogdemyndigheten. Fran principiell 

synpunkt är förslaget tveksamt mot bakgrund av att kronofogdemyndig

heten fortfarande Lir företrädare för staten som borgenifr, frlimst som 

skatteborgenLir. från praktisk och affärsmiissig synpunkt anser verket att 

det vidare finns anledning antaga att man med en myndighet (kronofogden) 

som tillsynsorgan löper risk att en del av den smidighet och snabbhet, som 

i mång.i konkurser icke siillan iir av väsentlig betydelse för en gynnsam 

avveckling. gi\r förlorad. Från såväl principiella som praktiska utgångs

punkter menar verket att konkursdomstolen bör svara för alla judiciella 

frägor inom konkursens ram. Tillsynsuppgiften får då karaktären av redo

visnings- och förvaltningsrevision. 

Konkursdomstolen bör -- enligt verkets mening -- utse sakkunnig att 

utöva löpande tillsyn. Denne redovisar sitt uppdrag direkt till konkurs

domaren. som har huvudansvaret för tillsynen. Med verkets förslag till 

organisation läggs ansvaret odelat på konkursdomaren. som för tillsyns

uppgiften utnyttjar sakkunnig i redovisnings- och förvaltningsrevision. 

Lii11sstyrels<'11 i Siidermw1/w1ds lii11: Förvaltningen av ett konkursbo är 

ofta förenad med många och svåra bedömningar av ekonomiska frågor. 

Vid konkursdomstolen saknas personal med ekonomisk utbildning. Dom

stolen har ej heller nägon anknytning till annan myndighet eller institution 

meu tillgäng till st.dan personal. Uinsstyrclscn finner uct därför vara en 

riktig lösning att institutet rättens ombudsman ersätts med kronofogde

myndighet såsom tillsynsmyndighet. 

Vid landets kronofogdemyndigheter finns personal insatta i konkurs

lagstiftningen och med omfattande e1farenhet av exekutiva ärenden. 

Personalen är dessutom väl förtrogen med de lokala förhållandena. 

Kommitten förutsätter i sitt förslag att tjänstem;in vid kronofogde

myndighet även skall erhålla ekonomisk utbildning särskilt anpassad för 

tillsyn över konkursförvaltning. Vid tillsyn över förvaltningen av större 

och komplicerade konkursbon torde emellertid erfordras goda företags

ekonomiska kunskaper och erfarenhet av revisionsverksamhct. Läns

styrelsen ifrt1gasätter om den av kommitten förutsatta ekonomiska utbild

ningen är tillräcklig för att kronofogdemyndigheten skall kunna utöva en 

tillfredsställande tillsyn över förv<tltningen av komplicerade konkursbon. 

Kronofogdemyndigheterna har nära anknytning till länsstyrelserna. där 

det på skatteavdelningarna finns tjänstemän med ekonomisk utbildning 

och omfattande revisionsteknisk erfarenhet. Det torde vara svärt att direkt 

till kronofogdemyndigheterna knyta tillräckligt kvalificerad personal för 

denna tillsynsuppgift. Länsstyrelsen anser det lämpligt att tjänsteman vid 

länsstyrelsens skatteavdelning ställs till tillsynsmyndighetens förfogande 
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såsom bitriide vid tillsynen av konkursförvaltningen. 59 § i förslaget hör 

därför enligt liinsstyrelsens mening ändras pii följande säll: 

Tillsynsmyndigheten skall övervaka att förvaltningen bedrivs pä ett 

ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med denna och andra författningar 

och skall därvid biträdas av länsstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman. 

Därvid skall särskilt tillses att avvecklingen av konkursen icke fördröjs i 

onödan. När myndighet finner det lämpligt. äger den inventera konkurs

boets kassa och övriga tillgångar samt fordra redovisning av förvaltaren. 

Liinsstyrelsen i Kalmar län: I avsaknad av regler råder f.n. stor 

oenighet vid houppteckning, bokföring, redovisning och arkivering, vilket 

försvårar kontrollen i hög grad. Länsstyrelsen tillstyrker med hänsyn 

härtill att förvaltningen ställs under tillsyn av ett speciellt tillsynsorgan då 

man härigenom kan nä enhetlighet på dessa punkter. 

Länsstyrelsen delar de uppfattningar som kommit till uttryck under 

denna punkt. 

Ett centralt organ för tillsyn kan knappast ifrågakomma. Regionalt 

skulle länsstyrelsen kunna tänkas som tillsynsmyndighet. Den duhhelställ

ning som länsstyrelsen har. skatteindrivning contra arhetsmarknads- och 

regionalpolitiska frågor, medför att det kan diskuteras om länsstyrelsen 

bör handlägga dessa uppgifter. Däremot skulle man möjligen kunna tänka 

sig ett regionalt organ omfattande hovrättsområdena, men med tanke på 

den lokala anknytning som finns har länsstyrelsen i likhet med kommitten 

stannat för att förorda kronofogdemyndigheterna som mest lämpade 

tillsynsorgan. 

Länsstyrelsen instämmer (vad gäller kronofogdemyndigheten som 

tillsynsorgan) i allt väsentligt dock ifrågasätts en uppdelning av myndig

hetsansvaret såsom kommitten tänkt sig och som framgår av följande 

uttalande. '"Det synes emellertid lämpligt att kronofogdemyndigheternas 

uppgifter enligt KL-förslaget inte handläggs av samma tjänstemän som 

sköter indrivningsuppgifterna. inbegripet tillvaratagande av statens rätt i 

samband med konkurs'". 

LO-distriktet i sydiistra SveriRe: Mycket talar för att kronofogde

myndigheten bör bli fast tillsyningsmyndighet. Det kan bl.a. ge snabbare 

och effektivare impulser och synpunkter till både konkursdomare och 

konkursförvaltning och bidra till fakta som är värdefulla i utredning samt 

före vissa ställningstaganden. Särskilt då det gäller företag-företagare 

som gjort upprepade konkurser. 

Länsstyrelsen i Göteborv och Bvhus län: Länsstyrelsen tillstyrker nu 

föreliggande förslag att tillsyn över förvaltningen skall ske genom ett 

permanent kontrollorgan. Kronofogdemyndigheten har i direktiven fram

hållits som tänkbart tillsynsorgan. Denna myndighet har i sin nuvarande 

verksamhet uppgifter som nära anknyter till konkursförvaltning. Intresse-
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konflikt kan do<.:k uppstä mellan kronofogdemyndigheten som tillsyns

r.iyndighct å ena sidan och som företrädare för statens intressen som 

borgenär, å andra sidan. Detta gör att kronofogdemyndighetens 

lämplighet som tillsynsorgan kan ifrågasättas. 

Kommitten anser att länsstyrelsen icke är lämplig som tillsynsorgan med 

hänsyn till länsstyrelsens nuvarande ringa anknytning till konkursförvalt

ning. Detta kan emellertid knappast utgöra något större hinder. Nackdelen 

lir ju av övergående natur. Länsstyrelserna ser f.n. fram mot en genom

gripande omvandling av den statliga länsförvaltningen. Därvid måste 

fi.ivaltningsavdclningarna räkna med en betydande minskning av nuva

rande arbetsuppgifter. Dessa avdelningar förfogar emellertid över personal 

med sädan skolning som gör dem särskilt lämpade fört.ex. konkursförvalt

ning. Någon förstärkning av länsstyrelsens resurser behövs alltså icke för 

all överta dessa uppgifter. Länsstyrelsen anser cfa1t'ör au länsstyrelsens 

lämplighet som tillsynsorgan bör närmare undersökas. 

USS: Andra företrädare för USS - bland dessa äterfinns den exeku

tionsrättsliga experten - ansluter sig helt till kommittens förslag att krono

fogdemyndigheterna bör vara tillsynsorgan och menar dessutom att en 

sådan ordning inte hindrar att kronofogdemyndigheten anförtros förvalt

ningsuppgifter i s.k. tillgångslösa konkurser. 

USS är helt ense om att tillsynsuppgifterna i fortsättningen bör läggas på 

en siirskild myndighet och att någon rättens ombudsman inte längre skall 

finnas. Vidare bör såsom kommitten har framhållit konkursdomstolen i 
framtiden främst syssla med dömande verksamhet. 

När det gäller frågan om vem som skall anförtros tillsynen över konkurs

förvaltningen har kommitten efter vissa överväganden stannat för krono

fogdemyndighet. Även USS anser dessa myndigheter väl skickade för 
sådana uppgifter och då särskilt från rent exekutionsrättsliga synpunkter. 

Kommitten föreslår att kronofogdemyndigheten i sin egenskap av 

tillsynsorgan förstärks i vissa avseenden. En eller flera revisorer skall 

kunna utses för granskning av boets räkenskaper och förvaltningen i 

övrigt och ett allmänt ombud skall fä förordnas i näringsidkarens konkurs 

för att tillvarata arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen. 

USS finner förslagen i denna del godtagbara men en majoritet bland de 

sakkunniga och experterna menar att förstärkningen bör genomföras på ett 

något annorlunda sätt än vad som författningstexterna och motiven till 

dessa ger vid handen. 

Majoriteten vill i detta sammanhang anföra följande. 

Riksskatteverket har i en publicerad rapport - Organisationsutredning 

vid KFM i Sto<.:kholm. Göteborg och Malmö -- föreslagit att det vid dessa 

myndigheter inrättas tjänster för utredning. bedömning och rådgivning 

avseende företagsekonomiska frågor. Förslaget är utmärkt. Inget hindrar 

att sådana tjänster också tillförs övriga kronofogdemyndigheter i riket. 

Administrativt kan saken lösas så att en sakkunnig ekonom betjänar flera 
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myndigheter inom en och samma region. Kronofogdemyndighetens 

möjligheter att fullgöra sina exekutiva uppgifter och inte minst fungera 

som tillsynsorgan skulle härigenom avsevärt förbättras. Samhällets 

förutsättningar att bekämpa ekonomiska brott inom konkurslagstift

ningens ram skulle dessutom effektiviseras. 

Den grupp inom USS. som föredrar att kronofogdemyndigheterna till

delas förvaltningsuppgifter i den framtida organisationen. anser att 

länsstyrelserna mot bakgrund av vad som nu har sagts utgör ett bättre 

alternativ som tillsynsorgan än kronofogdemyndighet. Kommitten har 

dock avvisat en sådan lösning. Det sker med den motiveringen att länssty
relsen har ringa anknytning till konkursförvaltning och att det med hänsyn 

till länsstyrelsens ordinarie verksamhet ter sig främmande att lägga till

synen på denna myndighet. 

Gruppen ställer sig frågande för kommittens argument mot länssty

relsens lämplighet som tillsynsorgan. I stället är det väl så att länsstyrelsen 

i åtskilliga avseenden har just övervakande uppgifter. Myndigheten saknar 

inte heller kunskaper och erfarenhet inom exekutionsrättens område. Det 

kan här vara tillräckligt att erinra om att länsstyrelsen alltjämt är överexe

kutor och att uppbördsenheten på skatteavdelningen har direkta kontakter 

med kronofogden i dennes egenskap av indrivningsmyndighet. Inom 

länsstyrelsen finns också tillgång till personal med ekonomisk. revisions

teknisk och juridisk utbildning. Detsamma gäller - vilket tidigare har 

framhållits -- arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen. 

Enligt gruppens mening ligger det i öppen dager att länsstyrelsen lämpar 

sig bäst som tillsynsorgan. Därmed har inte sagts - något som i det före

gående har understrukits - att kronofogdemyndigheterna med viss 

angiven förstärkning skulle vara mindre lämplig. Den ordningen skulle 

dock med all sannolikhet bli mer tungrodd. Det avgörande för gruppens 

ställningstagande till förmän för länsstyrelsen som tillsynsorgan är 
emellertid att den lösningen inte stänger möjligheten att utnyttja krono

fogdemyndigheten som förvaltare. 

Skulle valet stå mellan kronofogdemyndighet och annat organ än 

länsstyrelse är USS helt enig. Det råder ingen som helst tvekan att krono
fogdemyndigheten i en sådan situation utgör den enda tänkbara lösningen. 

FOK: FOK har inget att invända mot att institutet "rättens ombuds

man" avskaffas. Detta blir f.ö. delvis en naturlig följd av förvaltarens 

mera självständiga ställning. Såsom utredningen funnit bör dock fort

farande finnas ett särskilt organ för tillsyn över förvaltningen. Utred

ningen har därvid föreslagit kronofogdemyndigheten. 

FOK har förståelse för vad utredningen anfört angående val av tillsyns

organ. Man kommer dock inte ifrån att kronofogdemyndigheten som 

tillsynsorgan kan komma att uppträda i sinsemellan motstridiga roller. 
FOK anser därför att också den av utredningen diskuterade tanken på 
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länsstyrelsen som tillsynsorgan ytterligare bör övervägas. Om styrelsen 

skulle tillerkännas befogenheten bör den kunna låta sig företrädas av 
kronofogdemyndigheten. där så kan ske utan att kronofogdemyndighetens 

dubbla funktioner skapar en svårbemästrad situation. 

/.edamoten i FOK Bostriim och den sakkunniJ.:e i samma kommilll; 

Jädcrql'i.11 anmälde avvikande mening i vad avser fråga om val av tillsyns
organ och förordade att kommittens yttrande i denna del borde ha följande 

lydelse: FOK kan ansluta sig till det resonemang som förts av utredningen 

när det gäller valet av tillsynsorgan och tillstyrker således förslaget i denna 

del. Kommitten förutsätter därvid att personalen på kronofogdemyndig

heten erhåller den utbildning som är erforderlig för tillsynens utövande. 

Aifrokar.rnmfimdet: Kommitten föreslår att rättens ombudsman (RO) 
avskaffas och att tillsynen över konkurserna läggs på kronofogdemyndig

heterna. varvid kommiuen föreslår andra befogenheter for tillsynsmyndig

heten än dem som nu gäller för en RO. Samfundet, som inte kan finna 

några sakliga skäl för den försvagning av konkursförvaltningen som blir 

följden av kommittens förslag, vill först anlägga några synpunkter på 

frågans behandling i lagstiftningsarbetet. 
Först må erinras om att RO-funktionen i dess nuvarande utformning 

existerat under lång tid, vilket bl.a. medfört att i landet finns ett inte 
obetydligt antal personer främst advokater, som är i besittning av mycket 

betydande erfarenhet som RO i konkurser och som har stor vana vid de 
affärsmässiga och rättsliga bedömningar som skall göras under en 

konkursavveckling. Det kan inte på sakliga grunder hävdas att den nuva

rande ordningen för tillsyn genom RO inte skulle i allt väsentligt fungera på 
ett tillfredsställande sätt. Denna uppfattning torde delas av konkurs
domare, förvaltare och borgenärer. 

Lagberedningen har på sin tid uppenbarligen hyst ovannämnda uppfatt

ning, då den i sitt betänkande med förslag till ackordslag (SOU 1968:41 sid 

77 f) klart uttalade att den i sitt fortsatta arbete inte avsåg att avskaffa 
RO-funktionen och att institutet synes välgrundat i konkurs. En av leda
möterna i lagberedningen var ordföranden i kommitten och två av kommit

tens ledamöter var sakkunniga i lagberedningen. Samtliga ställde sig 

bakom lagberedningens uttalande. Lagberedningen fick inte fullfölja sin 

ursprungliga uppgift, utan konkursfrågorna anförtroddes i stället åt 

kommitten. i vilken företrädare för åsikter i riktning mot statligt bedriven, 

till stora centrala administrativa enheter koncentrerad konkursförvaltning 

uppenbarligen kommit att spela en betydande roll. Till detta kom direk

tiven av dåvarande departementschefen, vilka hävdats kunna lämna 

utrymme för ganska långtgående tolkningar i samma riktning. 

Betecknande för dessa strävanden är bl.a. bristen på hänsyn till princi

piellt mycket allvarliga intressekonflikter Ufr bl.a. ovannämnda reser

vation till förmån för kronofogdealternativet i mindre konkurser). 

Kommitten gjorde i sitt betänkande SOU 1974:6 vissa uttalanden i 
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RO-frågan som föranledde samfundet att reagera i sitt remissyttrande (se 

TSA 1974 sid 259 m. till vilket här hänvisas. 

Kommitten har inte under sitt arbete själv ansett sig böra göra sig 

underkunnig om rättens ombudsmäns egna synpunkter på och erfaren

heter av funktionen. När samfundet förstod att kommitten avsåg att 

föreslå kronofogdemyndigheten som tillsynsorgan. begärde samfundet att 

genom på rättsområdet erfarna representanter fä framlägga sådana 

erfarenheter. Så skeddt: också men på så st:nt stadium att förslaget 

knappast kunde påverkas. 

Samfundet har uppfattat situationen så att kommitten på ett tidigt 

stadium bundit sig vid att avskaffa RO och föreslå lämplig myndighet som 

tillsynsmyndighet. På annat sätt kan inte uttalandena i SOU 1974:6 tolkas 

och inte heller uttalandena av ledamoten Öhman i det nu föreliggande 

betänkandet (sid 134). Tydligen har detta sin grund i kommittens tolkning 

av de ursprungliga direktiven. Följden härav förefaller ha blivit att 

kommitten i sitt arbete varit så bunden att en förutsättningslös utvärdering 

av den innevarande RO-funktionen inte skett. Utomordentligt anmärk

ningsvärt är att tre ledamöter av kommitten - dess majoritet - nu valt att 

avskaffa den RO-funktion som de för inte alltför lång tid sedan i lagbered

ningen förklarade sig vilja bibehålla. 
Utöver vad samfundet anfört i RO-frågan i sitt remissyttrande över 

betänkandet SOU 1974:6 (se TSA 1974 sid 247 m önskar samfundet nu 

tillägga följande. 

Vad först gäller RO:s nuvarande funktioner jämförda med den tilltänkta 

tillsynsmyndighetens är skillnaden väsentligen den att tillsynsmyndigheten 

behåller RO:s kontrollfunktion och i viss mån den rådgivande funktionen 

under det att den beslutande funktionen beträffande förvaltningsåtgärder 

försvinner och ersätts av en informationsskyldighet för förvaltaren i 

förhållande till myndigheten och i viss mån borgenärerna. Kommitten 

synes förutsätta att dessa funktioner kan kräva mera arbete än det som för 

närvarande ankommer på RO och att t.o.m. ökade kostnader för detta 

arbete därigenom kan komma att belasta konkursboen. För att sätta 

kronofogdemyndigheten i stånd att fullgöra sina åligganden skall kurser i 

konkursrätt anordnas och därutöver riksskatteverket stå till tjänst med råd 

och anvisningar. Kommittens förslag till ändringar av RO:s nuvarande 

befogenheter motiveras av att förvaltaren, som förutsätts vara specia

liserad. erhåller större befogenheter än tidigare. 

Avgörande för frågan huruvida RO-funktionen bör behållas huvud

sakligen i dess nuvarande utformning eller förändras enligt kommittens 

förslag är givetvis intresset av att konkursförvaltningen sköts så effektivt 

och förhållandevis snabbt som möjligt. För närvarande är förvaltaren 

skyldig att inhämta RO:s medgivande till åtskilliga förvaltningsåtgärder av 

betydelse. i princip i företagskonkurser praktiskt taget samtliga väsentliga 

åtgärder utom den försäljning som äger rum under fortsatt drift. I och med 
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att denna RO:s beslutsfunktinn försvinner och ersätts av ett samråd med 

tillsynsmyndigheten kombinerat med en skyldighet att i vidgad utsträck

ning höra berörda borgenärer läggs själva ansvaret för konkursavveck

lingen uteslutande på förvaltaren. Samfundet har den uppfattningen att i 
konkurser -- i vai:je fall av viss storleksordning och viss svårighetsgrad -

detta måste innebära en väsentlig försvagning av konkursförvaltningen. 

Vid olika tillfällen har från förvaltarhåll framförts att vikten av ett delat 

ansvar mellan förvaltaren och RO i konkurserna inte skall underskattas. 
För en förvaltare uppkommer i en mängd fall svårbedömda situationer. där 

det måste anses vara av väsentligt värde att en RO med erfarenhet på 

området står till förfogande dels som rtldgivare. dels och inte minst som 

den vilken i realiteten bär det slutliga ansvaret för det beslut som fattas. 

Med den nuvarande ordningen skapas en garanti för borgenärerna att noga 
övervägda beslut i konkursavvecklingsfrågor fattas inte bara av en person. 

Borgenärerna torde uppfatta RO:s medverkan som en garanti för att de 

beslut som fattas i viktiga avvecklingsfrågor sker under betryggande 

former och alltså inte görs beroende av enbart en persons bedömning. I 

detta ligger inte någon underskattning av den insats som en erfaren och 
omdömesgill förvaltare kan utföra men däremot ett understrykande av 

vikten av att i väsentliga ekonomiska och juridiska frågor garanti finns för 

en så säker bedömning som möjligt. 

Då kommitten uppenbarligen vill ersätta en del av RO:s beslutande upp

gifter med beslut av och samråd med berörda borgenärer, innebär detta 

inte till alla delar någon nyhet. Redan nu förekommer i inte oväsentlig 
utsträckning att enskilda borgenärers uppfattning inhämtas, även om de 
inte direkt beslutar i ärendet. Företagsinteckningshavare skall obliga
toriskt godkänna försäljning av företagsintecknad egendom. Men det är 
också vanligt att RO. när han i det enskilda fallet finner att viss borgenärs 
intresse berörs av en ifrågasatt försäljningsmöjlighet. kräver för sitt god
kännande att denne borgenär får yttra sig i frågan. Genom att höra 

enskilda borgenärer åstadkommer förvaltaren emellertid inte vid alla till

fällen ett objektivt meningsutbyte. Borgenären är av naturliga skäl benägen 

att nöja sig med sådana åtgärder som är tillfyllest för att gynna just hans 

intressen och saknar i allmänhet anledning att bekymra sig för övriga 

borgenärers rätt i sammanhanget. Den omgång och det extra besvär som 

förorsakas av att förvaltaren skall höra enskilda borgenärer på sätt för
slaget anger har hittills undvikits i och med att en neutral RO funnits till

gänglig för att fatta beslut. Enligt vad samfundet har sig bekant torde inte 
någon bärande kritik mot RO att i allmänhet inte väl förvalta denna 

beslutsfunktion ha framförts. Från borgenärshåll torde inställningen regel

mässigt vara den att man accepterar den uppfattning för vilken RO ger 

uttryck i avvecklingsfrägor. 
En i kommitteförslaget förbisedd synpunkt är att förvaltaren i ganska 

stor utsträckning har en direkt förhandlingsmässig fördel av att behöva 
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skaffa RO:s medgivande till exempelvis en försäljningsåtgärd. Förvaltaren 
har därigenom en ytterligare instans att falla tillbaka på i svåra förhand

lingslägen. där förvaltaren kanske inte själv kan genomföra det resultat 
han egentligen önskar. Erfarenheten utvisar ofta att RO:s inställning till en 

förhandlingsfråga kan för konkursboets del utnyttjas positivt. RO:s vägran 

att godta ett av förvaltaren uppnått förhandlingsresultat medför i 

praktiken ofta att ett bättre förhandlingsresultat kan åstadkommas. då 

kontrahenten inser att RO intagit en bestämd ståndpunkt. RO torde i dessa 

sammanhang upplevas som en mera neutral bedömare. vars uppfattning 

inte ifrågasätts på samma sätt som kan vara fallet beträffande förvaltarens. 

I detta sammanhang må också framhållas att RO med nuvarande 

befogenheter i inte så få fall bidrar till för konkursboen positiva resultat 

redan därigenom att förvaltaren är medveten om att han före träffande av 

avslut beträffande försäljningar måste ha RO:s godkännande. Det ligger i 

sakens natur att en konkursförvaltare likaväl som vilken annan funktionär 

som helst understundom kan ha en benägenhet att acceptera ett anbud 

utan att kanske ha drivit saken tillräckligt långt. I sådana situationer 
innebär kravet på RO:s godkännande av föreslagna åtgärder att förvaltaren 
måste räkna med eventualiteten att RO inte accepterar en föreslagen 

försäljning. Detta torde ha till följd dels att förvaltaren känner ett tryck på 

sig att åstadkomma bästa möjliga resultat. dels att RO:s vägran att god
känna föreslagna försäljningar ofta tvingar fram nya förhandlingar som kan 

leda till fördelaktiga resultat för konkursboen. Denna särskilda kontroll 

över att förvaltaren nått bästa möjliga förhandlingsresultat försvinner helt 

med den föreslagna ordningen. 

Om den nuvarande RO-funktionen jämförs med det tillsynsförfarande 

som kommitten föreslår skall till en början erinras om att man föreslår att 
byta ut en hittills väl fungerande ordning mot ett tillsynsförfarande som 
skall organiseras hos kronofogdemyndigheterna med riksskatteverket som 

eventuell rådgivare. Kronofogdemyndigheterna fullgör säkerligen väl de 
uppgifter som anförtrotts dessa myndigheter. Emellertid inrymmer dessa 

inte sysslande med affärsmässiga och juridiska frågor av det slag som 
vanligen förekommer i företagskonkurser. Över huvud taget saknar krono
fogdemyndigheten den inriktning och erfarenhetsbakgrund som är önsk

värd för att rätt kunna fullgöra den rådgivande funktion som kommitten 

anser att tillsynsmyndigheten skall ha. Detta är i och för sig helt naturligt. 

Kronofogdemyndighetens arbetsuppgifter är helt annorlunda än de arbets
uppgifter som t.ex. vanligen ankommer på en inom det affärsrättsliga 

området sysselsatt advokat. I och med detta är också konstaterat att de råd 

och synpunkter som en kronofogdemyndighet skall kunna lämna förval

taren i avvecklingsfrågor kommer att i de flesta fall vara av ett mycket 

begränsat värde. Det torde utan överdrift kunna sägas att den typen av 

rådgivning kommer att bli väsentligt sämre än enligt nuvarande ordning. 
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Till detta kommer den enligt samfundets mening olyckliga konsekvensen 

att tillsynsmyndigheten i fråga om rådgivning i avvecklingsfrågor kommer 

att vara mindre erfaren än konkursförvaltaren. Det är inte bra för balansen 
inom konkursförvaltningen om den myndighet som förvaltaren är skyldig 

att rådgöra med i olika sammanhang inte har samma erfarenhet och aukto

ritet som förvaltaren själv. En sådan rådgivning framstår som tämligen 

meningslös. Det är en uppenbar risk för att en sådan rådgivning huvud

sakligen blir en tids- och arbetsmässig belastning utan motsvarande nytta 
för borgenärerna och de övriga intressen den är tänkt att tjäna. 

Då det gäller den rådgivande funktion som kan ha sikte på rättsliga 

spörsmål kan samfundet endast konstatera att den nuvarande ordningen i 
vart fall inte kan sägas vara underlägsen den av kommitten föreslagna. Det 

saknas anledning att förmoda att kronofogdemyndigheten skall kunna 

lämna mer kvalificerad rådgivning i rättsliga frågor än vad RO enligt den 
nuvarande ordningen kan göra. 

Kontrollfunktionen. om den begränsas till granskning av redovisningar 

etc. kan givetvis fungera på ungefärligen samma sätt enligt kommittens 

förslag som enligt den nuvarande ordningen. Härvidlag innebär förslaget 

varken någon förbättring eller någon försämring. 

Tanken bakom anordnandet av en tillsynsmyndighet har varit att öka 

effektiviteten och snabbheten i konkursavvecklingen. Samfundet kan inte 

se att något bärande skäl av kommitten åberopats till stöd för uppfatt

ningen att just en tillsynsmyndighet av det föreslagna slaget skulle kunna 

åstadkomma en mera ändamålsenlig konkursavveckling. Vad kommitten 
föreslagit är huvudsakligen ett uttunnande av RO:s nuvarande uppgifter. 
Att detta skall kunna bidra till någon högre grad av ändamålsenlighet i 

avvecklingen av konkurserna kan inte inses. Inte heller torde tillsyns
myndigheten kunna påverka snabbheten i konkursavvecklingen. I detta 
hänseende ligger huvudansvaret inte på RO/tillsynsmyndigheten utan 
givetvis på förvaltaren. RO har redan enligt nuvarande ordning att tillse att 

konkurserna snabbt avvecklas, och någon förbättrad resurs att tjäna detta 

syfte åstadkommer man inte med kommittens förslag. 

Samfundet övergår härefter till frågan om valet av tillsynsmyndighet. 

Samfundets synpunkter har giltighet vare sig den hittillsvarande RO-funk

tionen behålls eller om densamma begränsas på sätt kommitten föreslagit. 
Kommitten har föreslagit att kronofogdemyndigheterna skall utgöra 

tillsynsmyndighet. För närvarande är uppdragen som RO till cirka 70 % 

anförtrodda advokater. Kommitten har i huvudsak motiverat sitt val av 

kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet med att det allmänna 

skulle behöva ha bättre insyn i konkursavvecklingen. 

Enligt samfundets mening finns först och främst ett helt avgörande 
principiellt skäl som talar mot kronofogdemyndigheten som tillsyns

myndighet alt RO, och detta är den ofrånkomliga intressekonflikt som 

föreligger mellan kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet, å ena, 
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och som företriidare för statens intressen som borgenär, å andra sidan. 

Samfundet har med förvåning iakttagit att kommitten utan någon särskild 

motivering finner sig kunna acceptera kronofogdemydigheten i nu före

varande sammanhang, medan kommittens majoritet i betänkandet SOU 

1974:6 synnerligen övertygande argumenterat mot kronofogdemyndig

heten som förvaltare i mindre konkurser. Majoriteten gjorde i sistnämnda 

beHinkande ett mycket markerat ställningstagande mot kronofogde

myndigheten med särskild hänvisning till de principiella betänkligheterna 

på grund av den föreliggande intressekonflikten. Enligt samfundets mening 

förtjänar denna intressekonflikt i minst lika hög grad beaktande i fråga om 

tillsynsfunktionen. Det är av utomordentlig vikt att konkursförvaltningen 

anordnas så att den kan förutsättas ha borgenärernas förtroende. Skall 

detta i och för sig självklara mål uppnås, måste man undvika att redan från 

bör:jan organisera konkursförvaltningen så att en av konkursfunktio

närerna kommer att sakna detta förtroende, därför att han företräder ett 

eventuellt konkurrerande borgenärsintresse. Hans objektivitet kan komma 

att ifrågasättas. Ytterst väsentligt är att misstankar. även om dessa är 

obefogade, över huvud taget inte skall fä riktas mot tillsynsmyndig

heten/RO. och det framstår som uppenbart att tillsynsmyndigheten/RO:s 

arbete måste försväras om han inte står fri från borgenärsintressena. Vad 

kommitten föreslår är att tillsynsmyndigheten skall utgöras av före

trädaren för ett stort borgenärsintresse i samtliga konkurser. Detta rimmar 

mycket illa med kommittemajoritetens ställningstagande till frågan om 

tillvägagångssättet vid val av förvaltare, där majoriteten - enligt sam

fundets mening riktigt - stannat vid den uppfattningen att borgenärerna 

inte skall ha ett direkt inflytande på förvaltarvalet. Beträffande tillsyns

myndigheten får en av borgenärerna i stället ett helt automatiskt infly

tande. vilket helt strider mot kommittemajoritetens synpunkter på förval

tarfrågan. Samfundet vill inte underlåta att framhålla att enligt nu gällande 

ordning RO är regelmässigt utomordentligt försiktig beträffande jävssitua

tioner. Det är en närmast självklar praxis att RO-uppdrag inte mottas av 

den som har anknytning till eller kan förknippas med något större borge

närsintresse. Bakom detta ligger givetvis en stark känsla för att RO:s inte

gritet inte skall kunna ifrågasättas. 

Kommitten gör heller inte tillsynsmyndighetens möjligheter att vinna 

förtroende lättare genom att dessutom införa riksskatteverket som en råd

givare bakom kronofogdemyndigheten. För det första är åtgärden av sådan 

art att därmed tydligt markeras en osäkerhet i frågan huruvida krono

fogdemyndigheten självständigt kan fylla sin funktion. För det andra måste 

det för samtliga fordringsägare framstå som ytterligt anmärkningsvärt att 

riksskatteverket införs som en extra rådgivare i sammanhanget. Riks

skatteverket utgör för flertalet borgenärer en dominerande representant 

för statens fiskal;} intressen. I företagskonkurser förekommer exempelvis 

inte sällan att gränsdragningar mellan egendom som omfattas av t.ex. 
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företagsinteckning och övrig egendom måste göras. Det är av utom

ordentlig vikt för hela förtroendet för konkursförfarandet att frågor av det 

slaget handläggs på ett sådant sätt att berörda borgenärer uppfattar hand

läggningen som o~jektiv. Om kronofogdemyndigheten skall ta rådgivande 

inflytande beträffande dylika frågor -- råd som förvaltaren kan få svårt att 

motsätta sig - medför detta att en representant för den ena borgenärskate
gorin sätts i en position där vederbörande i realiteten kan komma att 
avgöra frågan. Vill kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet inte 

befatta sig med frågan på grund av jäv faller man tillbaka på att förvaltaren 

utan utomstående kontroll själv skall avgöra spörsmålet. 

Samfundet hävdar att den föreslagna ordningen med kronofogdemyndig

heten som tillsynsmyndighet utgör ett mycket betydande och beklagligt 

avsteg från principen att beslutande och rådgivande funktioner inte skall 

anförtros ett organ som representerar ett partsintresse. Om kommittens 

förslag följs kommer enligt samfundets mening förtroendet för konkurs

förvaltningen att allvarligt undergrävas. och följden blir dessutom att 

tillsynsmyndigheten kommer att fä en inte fördelaktig särställning inom 

konkursförvaltningen. Samfundet finner del obegripligt att kommitten i del 

nu föreliggande betänkandet så radikalt kunnat frångå de principiellt helt 

riktiga synpunkter som lagts på kronofogdemyndigheten som förvaltare i 
kommittens tidigare betänkande. Kommittens utgångspunkt, nämligen att 

samhället skall beredas bättre insyn i konkursförvaltningen. är ett föga 

bärande skäl. Konkursförvaltningen är primärt en fråga om att tillse att 

fordringsägarna -- däribland staten - skall få bästa möjliga resultat av 
avvecklingen av konkursboets tillgångar. Från denna grundprincip kan 

kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet näppeligen avvika. 

Kommitten har inte angett vilka allmänna intressen som skulle tillgodoses 

genom kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet, och samfundet 

kan inte se att ni'lgra sådana kan föreligga. Om däremot kronofogde
myndigheten skulle ha ett speciellt intresse av att följa en konkursavveck
ling i något enskilt fall. står givetvis möjligheten att tillsätta gransknings

man till buds. I praktiken torde det för övrigt inte heller efter nuvarande 

ordning möta något som helst hinder att kronofogdemyndigheten håller sig 
informerad om konkursavvecklingen på en informell väg och förbehåller 

sig information och yttranderätt i särskilt betydelsefulla frågor. Om inte 

kronofogdemyndigheten själv tar initiativ till att få information eller 

samråd. har det -- i vart fall på senare tid - ofta skett på föranstaltande av 
RO eller förvaltare. 

Samfundet vill slutligen i denna del beröra kostnadsfrågan. Kommitten 

har angett att kostnaderna för tillsynsmyndighetens medverkan torde 

komma att bli ungefärligen desamma som för RO:s medverkan för närva

rande. Kostnaderna skall liksom nu belasta konkursboet. Kommitten har 
emellertid också angett att kostnaderna t.o.m. kan komma att stiga för 

tillsynsmyndighetens medverkan. Samfundet finner det synnerligen 
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anmärkningsvärt att konkursförvaltningen föreslås anordnad på ett sådant 

sätt att kostnaderna för en i flera hänseenden försämrad organisation 

beräknas t.o.m. kunna bli större än för den nuvarande. 

Samfundet vill framhålla att de nu framförda synpunkterna på tillsyns

frågan förutsätter att konkursdomaren utser lämpliga personer till RO. I 

den mån så i något fall under nuvarande system inte skett torde det 

ankomma pä konkursdomaren att genomföra erforderlig ändring. Under 

inga förhållanden får ett i enskilt fall mindre gott val av RO utgöra ett skäl 

att avskaffa funktionen. Likaledes skall konkursdomaren undvika att 

förordna samma person till ömsom RO, ömsom förvaltare. 

Kommittens förslag i tillsynsfrågan kan enligt samfundets best1imda 

mening inte läggas till grund för lagstiftning. I likhet med vad kommittens 

majoritet anfört under lagheredningcns arbete saknas enligt samfundets 

uppfattning bärande skäl för att avskaffa RO-funktionen. Vare sig denna 

bibehålls eller ersätts av en till sitt innehåll inskränkt funktion bör emeller

tid inte kronofogdemyndighet ifrågakomma, utan uppgifterna bör i stället 

anförtros åt person som enligt konkursdomarens mening besitter för upp

draget erforderliga kvalifikationer. 

Domal'l'.fi"irhundet: Förbundet finner det också riktigt att tillsynsfunk
tionen renodlas. En fråga som är av avgörande betydelse för konkurs

förvaltningen i såviil mindre som ordinära konkurser är då hur tillsynen 

över förfarandet skall anordnas. 

Kommittens förslag att tillsynsfunktionen skall utövas av kronofogde

myndighet måste medföra. att konkursförvaltaren inte kan erhålla det stöd 

och den hjälp i fråga om förvaltningen som han enligt nuvarande ordning 

får av rättens ombudsman i större eller komplicerade konkurser. Krono

fogdemyndigheterna har inte och kan inte utan avsevärda kostnader till

föras personal. som är skickad att göra de affärsmässiga bedömningar som 
ofta utgör nödvändiga led i dylika konkurser. Enligt kommittens mening 

skall tillsynsmyndigheten kunna verka aktivt med råd och upplysningar. 

Kronofogdemyndigheten är för närvarande i huvudsak inriktad på exeku

tion. Det finns emellertid andra förhållanden som måste beaktas under 

konkursförvaltningen. t.ex. fortsatt drift av företag under begränsad tid 

och/eller med begränsad personal samt försäljning av i drift varande 

företag. Rättens ombudsman är för närvarande. särskilt i storstäderna, 

ofta en erfaren affärsjurist, som torde ha mycket goda förutsättningar att 

ge förvaltaren råd och stöd i ekonomiska och juridiska frågor av kompli

cerad art. Det förhållandet. att kraven på förvaltarnas kompetens höjs 

enligt förslaget torde icke medföra att deras behov av samråd kommer att 

elimineras. 
Vägande invändningar av principiell natur kan också riktas mot 

förslaget att kronofogdemyndighet skall utöva tillsynen i ordinära 

konkurser. Myndigheten torde i praktiskt taget alla konkurser företräda 

staten som borgenär. Det torde inte vara möjligt att hos kronofogde-
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myndighet göra sträng åtskillnad mellan tillsynen och bevakningen av 

statens fordringar. Detta kan äventyra övriga borgenärers tilltro till krono

fogdemyndigheten som tillsynsorgan. Kommittens uttalanden (s 133) om 

att uppgifterna därför bör läggas på olika personer inom myndigheten 

synes förutsätta en väsentlig utbyggnad av kronofogdemyndigheternas 

organisation och kan ändå icke anses tillfredsställande. 
Enligt förbundets mening fungerar tillsynen genom advokat som rättens 

ombudsman på ett utmärkt sätt vid de flesta tingsrätter. Advokaters 
ställning är i princip så självständig. att en advokat kan förutsättas utöva 

riktig tillsyn över en annan advokat. 

ViJ en samlad bedömning av kommittens förslag ifråga om tillsynsorgan 

anser sig förbundet kunna konstatera att förslaget icke innebär en förbätt

ring utan snarare en försämring. samtidigt som det torde komma att leda 

till avsevärt ökade kostnader för statsverket. Förbundet avstyrker därför 

att kronofogdemyndighet skall överta tillsynsfunktionerna i konkurs. 
Det nu sagda innebär inte att det enligt förbundets mening saknas varje 

anledning till anmärkning mot den nuvarande ordningen med rättens 

ombudsman. Förbundet anser att det måste ställas mycket höga krav på 

den som skall utöva tillsynsfunktionen och att detta kanske inte alltid skett 

ifråga om rättens ombudsman. Det får icke förekomma att konkurs

domaren förordnar samma person ömsom att utöva tillsyn och ömsom till 

förvaltare. Det är icke heller lämpligt att en person är tillsynsman vid en 
domstol och konkursförvaltare vid en annan. Dessa synpunkter är av 
sådan betydelse att de på något sätt bör komma till uttryck i lagtexten som 
kvalifikationskrav för den som skall fullgöra tillsynsuppgifterna. 

Förbundet anser sammanfattningsvis att tillsynen i ordinär konkurs skall 

utövas av en av konkursdomaren förordnad person. som skall ha minst 
samma kvalifikationer som förvaltaren. På en sådan tillsynsman kan 

också. av skäl som berörs ovan. läggas uppgiften att hålla förliknings
sammanträde beträffande tvistiga fordringar. 

Bank.föreningen: Bankföreningen motsätter sig bestämt. främst av 

principiella skäl. att kronofogdemyndigheterna skall utöva tillsynen över 
konkursförvaltningen. 

Det typiska för konkurs är att samtliga borgenärer konkurrerar om betal

ning ur all egendom som ingår i gäldenärens bo. För förvaltaren skall 

borgenärernas gemensamma bästa vara vägledande. Samma gäller givetvis 
för det organ som skall utöva tillsyn och kontroll över förvaltningen. Ett 

grundläggande krav vid förvaltningen och tillsynen över denna är att opar
tiskheten hos dem som utövar dessa funktioner inte skall kunna sättas i 

fråga av vare sig borgenärerna eller allmänheten. 

Kronofogdemyndigheten har som sin centrala uppgift att driva in 

skatter och andra offentliga medel. Kronofogdemyndigheten företräder 

alltså staten som borgenär och detta gäller även vid konkurs. Om förslaget 
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genomförs. innebär det att tillsynsfunktionen läggs på företrädaren för ett 

stort borgenärsintresse i flertalet konkurser. Bankföreningen anser att det 

inger starka principiella betänkligheter att låta tillsynen omhänderhas av 

ett organ som kommer i en uppenbar intressekontlikt. 

Kommitten har i sitt betänkande anfört att av uttalanden. som gjorts i 

samband med riksdagens ställningstagande till propositionen l 975/76:2 l 0. 

kan dras den slutsatsen att riksdagen inte har ansett några principiella 

hinder föreligga mot att tillsynen i konkurser läggs på kronofogdemyndig

heterna. Kommitten hänvisar till lagutskottets betänkande l 976/77: 11. sid 

35-36. 
Av lagutskottets yttrande framgår. att företrädare för kommitten inför 

utskottet upplyst att kommitten avsåg att i ett kommande betänkande 

föreslå att kronofogdemyndigheterna blev tillsynsorgan i konkurser. Enligt 

bankföreningens mening har lagutskottet genom sitt yttrande inte tagit 

ställning till förslaget om kronofogdemyndighet som tillsynsorgan. 

Utskottet kan inte genom sitt yttrande antas ha velat förekomma remiss

och departementsbehandlingen av ett förslag. som nämndes inför utskottet 

men dittills inte redovisats i något betänkande. Tvärtom kan utskottets 

klart uttalade principiella betänkligheter mot att låta kronofogdemyndig

heten vara konkursförvaltare i sin mån peka på att utskottet skulle anse 

samma principiella invändningar gälla mot denna myndighet som tillsyns

organ. 

Utöver de principiella betänkligheterna vill bankföreningen framhålla 

följande rörande kommittens förslag att kronofogdemyndigheterna skall 

vara tillsynsmyndighet. 

Kontrollfunktionen kan utövas på samma sätt oavsett om RO eller 

kronofogdemyndigheten skall vara tillsynsorgan. 

Bankföreningen anser att minst lika höga kvalifikationskrav bör upp

ställas på tillsynsmyndigheten som på förvaltaren för att tillsyn och 

kontroll över förvaltningen skall fungera tillfredsställande. Detta gäller 

särskilt tillsynsorganets rådgivande funktion. Kronofogdemyndigheternas 

uppgifter avser inte affärsmässiga och juridiska frågor av det slag som 

normalt förekommer i företagskonkurser. Den erfarenhet. som bör krävas 

av tillsynsmyndigheten i lika hög grad som av fövaltaren. har kronofogde

myndigheten överhuvudtaget inte möjlighet att uppnå. Detta beror på att 

kronofogdemyndighetens arbetsuppgifter är helt andra än de som 

ankommer på en inom affärslivet verksam advokat. I detta sammanhang 

bör understrykas betydelsen av att det rådgivande organet även i sin 

normala verksamhet sysslar med frågor som hör affärslivet till. Detta gör 

en affärsjurist men inte en kronofogde. Bankföreningen anser därför att 

den rådgivande funktionen skulle kunna utövas bättre av en specialiserad 

advokat i egenskap av RO som tillsynsorgan. 

Av kommitten utförd statistisk undersökning visar att uppdrag som 

rättens ombudsman utgör en icke ringa inkomstkälla för advokater. Totalt 

34 Riksda~en 1978/79. J sam/. Nr 105 
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uppgick arvodena år 1974 för RO i ordinära konkurser enligt undersök
ningen till ca 5 miljoner kr. Eftersom i allmänhet endast ett relativt fä.tal 
personer -- oftast advokater - erhåller dessa uppdrag kan det antagas att 

uppdragen utgör en inte oväsentlig del i dessa advokaters verksamhet. 

Bankföreningen vill framhålla vikten av att man genom lagstiftning inte i 

onödan berövar advokater viktigare uppdrag. Om så sker är det ägnat att 

försämra de t:konorniska betingelserna för advokatverksamhet och 

advokatyrket kan bli mindre attraktivt. En sådan utveckling försämrar 
möjligheterna att bibehålla en kvalificerad advokatkår i landet. Detta vore 

en allvarlig nackdel för rättslivet över huvud. Även mot denna bakgrund 

anser bankföreningen det felaktigt att överföra RO-uppgifterna, som f.n. i 

största utsträckning utövas av advokater. till kronofogdemyndigheterna. 

Bankföreningen anser att den likformighet. bl.a. större enhetlighet i 
bedömningen av arvodesfrågor. som kommitten anser kunna åstad

kommas med kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet. också kan 

uppnås med RO som tillsynsorgan. exempelvis genom anvisningar av 

domstols verket. 
Vad kommitten anfört om möjligheterna att med kronofogdemyndig

heter som tillsynsorgan utnyttja automatisk databehandling i den formella 

granskningen av konkursförvaltningen har enligt bankföreningens mening 

inte belagts. 
Samhällets intresse av insyn, som kommitten också anfört som skäl för 

att låta kronofogdemyndigheten utöva tillsynsorganets funktioner, kan 
anses bli väl tillgodosett. dels genom att staten uppträder som borgenär i 
konkurser. dels genom förslaget att allmänt ombud och granskningsman 

skall kunna förordnas. 
Bankföreningen ansluter sig till den av justitiekanslern uttalade uppfatt

ningen att advokaterna på en ort inte bör omväxlande utses till RO och 

konkursförvaltare. 
Sparbanksföreningen: I den del som gäller tillsynen över förvaltningen i 

ordinära konkurser föreligger enligt föreningens mening anledning till 

kritik. Från borgenärssynpunkt synes nuvarande organisation av ordinära 

konkurser fungera i stort sett väl. Undantagen härifrån torde kunna 
kraftigt minskas genom en riktig tillämpning av den i förslaget givna 

befogenheten för konkursdomstolen att ex officio utse förvaltare. Det är 

svårt att vär:ia sig för intrycket att bakom den starka ställning kronofogde

myndigheten och riksskatteverket föreslås få i konkursförfarandet ligger 

väl så mycket av eftergift för de under senare åren starkt drivna fiskala 

intressena som de i direktiven angivna huvudintressena. Föreningen vill 

bestämt understryka att de fiskala intressena i en konkurs inte enbart är 

riktade mot konkursgäldenären utan även i många fall kan konkurrera med 
övriga borgenärers. 

Bland de fall i vilken sådan konkurrens särskilt ofta kan förekomma kan 

nämnas 



Prop. 1978/79:105 531 

gränsdragningen kring företagsintecknad egendom och egendom som 

omfattas av äganderättsförbehåll. 

gränsdragningen kring företagsintecknad egendom och övrig egendom i 

konkursgäldenärens rörelse. samt 
fördelningen mellan särskild förmånsrättshavare och övriga av totalt 

åsatt köpeskilling vid samtidig försäljning av rörelsefastighet och rörelse. 

Även om det ankommer på förvaltaren att träffa det slutgiltiga beslutet i 

sådana frågor skall enligt förslaget samråd ske med tillsynsmyndigheten 

enligt den föreslagna lydelsen i § 51 a. Kronofogdemyndighetens position 

blir i dessa fall direkt tvivelaktig. Även i konkurser vari inga direkta 
konkurrenssituationer föreligger är det ändå ur principiell synpunkt olyck

ligt om parts- och tillsynsställning sammanblandas. En duglig och intres

serad kronofogde lägger säkert ner avsevärt av engagemang vid drivande 

av de fiskala intressena. Det är inte rimligt att bortse härifrån vid bedöm

ningen om kronofogdemyndigheten är lämplig som tillsynsmyndighet. Det 

kan med fog befaras att oväldsprincipen vid myndighetsutövning genom 

den föreslagna organisationen kan komma att ifrågasättas. Som föreningen 

ser saken har dessa principiella invändningar en helt annan tyngd än den 

av kommitten uttalade farhågan för kollegialitet mellan förvaltare och 

rättens ombudsman som båda är advokater. 

Av den person som har att utöva tillsynsfunktionen i en ordinär 

konkurs. bör fordras -- vare sig denne är knuten till myndighet. advokat

verksamhet eller annan verksamhet - en omfattande juridisk kunskap om 

och praktisk erfarenhet av själva konkursförfarandet. men härutöver ofta 

också god affärsjuridisk kunskap och gott affärsmässigt omdöme. För en 

lycklig avveckling av konkurser kan sistnämnda egenskaper vara väl så 

viktiga. Den nuvarande RO-funktionen. som i det typiska fallet utövas av 

en äldre. erfaren advokat. är utan tvivel starkt överlägsen den av kommit

ten föreslagna kronofogdetillsynen. Även med erfarenhetsbakgrunden från 

ett långvarigt arbete på en kronofogdemyndighet torde tillsynstjänste
mannen kunna erbjuda jämförelsevis ringa stöd vid de affärsmässiga och 

andra praktiska överväganden en konkursförvaltare ofta ställs inför. 

Kronofogdemyndigheten kan knappast heller gentemot förvaltaren 

uppträda med den auktoritet rättens ombudsman i nuvarande system 

normalt sett kunnat. I praktiken torde härigenom tillsynsfunktionens 

möjlighet att effektivt medverka till bästa möjliga resultat av konkursen på 

kortast möjliga tid kraftigt försämras. 

Enligt föreningens mening bör konkursdomstolen. som får antas äga 

god personkännedom. även i fortsättningen betros med uppgiften att utse 

tillsynsman. Denne bör utses individuellt som nu. Föreningen har i och för 

sig ingen erinran mot att denna funktion även i fortsättningen företrä

desvis rekryteras från advokatkåren. Skulle emellertid risken för kolle

gialitet vid lagstiftningen eller vid faktiskt utseende av enskild tillsynsman 

leda till annan bedömning vill föreningen också gärna peka på den under de 
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senaste tvi\. decennierna kraftigt utbyggda bankjuristverksamhetcn vid 

sparbanker och affärsbanker. På de flesta större och medelstora orter finns 

idag en eller flera bankjuristcr. som i sitt arbete förvärvat mycket stor 

erfarenhet av stlväl konkurssituationer som affärsmässiga bedömningar. 

Dessa torde vara väl sa lämpade som kronofogdemyndigheterna att utöva 

tillsynen över konkursförvaltningen. Med den bredd bankjuristväsendct 

idag har fätt bör det också vara lätt att undvika att jurist från bank. som 

äger fordran i konkursen. anlitas för tillsynen. Den starka samhälleliga 

insyn över bankverksamheten och den offentligrättsliga ställning bankerna 

idag har hör vara en god grund till förtroende för tillsynens effektivitet och 

oväld. 
Sparbanksföreningen föreslår således att. med bibehållande av den 

utformning tillsynsfunktionen i förslaget erhållit. tillsynsmyndigheten 

utgår och ersätts med av konkursdomstolen förordnad tillsynsman. Det 

bör därvid stadgas att vid utseendet av tillsynsmannen särskild hänsyn 

skall tagas till hans lämplighet samt till hans obundenhet i förhållande till 

konkursförvaltare och borgenärer. 

Trots de mycket omfattande förändringar i konkursorganisationen som 

kommittens förslag innebär bedömer föreningen den troliga effekten på 

snabbhet m:h effektivitet som ringa. Mindre men effektivare medel att 

åstadkomma de uppgivna målen är enligt föreningens mening en lagstift

ning som härvidlag helt enkelt ställer kraftfullare krav på konkursförval

tare m:h tillsynsfunktioner. De incitament till snabb och effektiv hand

Higgning som nuvarande lagstiftning medför består av allmänna riktlinjer 

för konkursförvaltaren (53 * konkurslagen), återkommande rapport

skyldighet (56 *>· konkursdomarens sällan brukade möjlighet att förmana 
eller entlediga oskicklig förvaltare (80 ~) samt konkursfunktionärernas 

vetskap om att arvodesprövningcn kan komma att bli beroende av den 

effektivitet varmed förvaltningen utförts (82 § ). Föreningen föreslår en 

förstärkning av dessa incitament på så sätt att halvårsrapporteringen 

förbinds med skyldighet att inkomma även med arbetsredogörelser 

halvhrsvis av den art som nu upprättas först i samband med arvodesfram

ställningen. Härigenom bör trycket öka på. förvaltaren att snabbt slutföra 

konkursen. samtidigt som borgenärerna ges betydligt bättre möjligheter att 

hcdöma huruvida förvaltningen bedrivs effektivt och i rimlig takt. Vidare 

bör även tillsynsfunktionen åläggas skyldighet att halvårsvis redogöra för 

de faktiska åtgärder som vidtagits för att bringa en mera än ettårig konkurs 

till ett snart slut. Att denna rapportskyldighet även ålägges tillsynsmannen 

bör komma att öka dennes känsla av ansvar för att tillsynen bedrives på 

ett sådant sätt att avvecklingen icke fördröjs i onödan och därigenom vara 

ett incitament för honom att mera aktivt bidra till konkursavslutningen än 

vad som nu ofta är fallet. 

Sl'erigcs föreningsbankcrs förbund: Förbundet har i ärendet tagit del 

av remissyttrande från Sveriges Advokatsamfund. Förbundet ansluter sig i 
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allt väsentligt till samfundets synpunkter på kommittdörslagct. förbundet 

vill särskilt understryka vad samfundet anfört till stöd för bibehållande av 

institutionen Rättens ombudsman. Enligt förbundets mening har 

samfundet anfört ur saklig synpunkt övertygande skill för att bibehålla 

nuvarande system. som fungerar väl. Flera skäl kan anföras mot valet av 

kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet. Ett skäl. ur principiell 

synpunkt avgörande. är den intressekonflikt som uppstår mellan krono

fogdemyndigheten som tilisynsmyndighet. å ena. och som företrädare för 

statens intressen som borgenär. å andra sidan. Det kan vidare starkt ifråga

sättas om kronofogdemyndigheterna generellt sett äger -- eller inom över

skådlig tid kan tillägna sig - den speciella kompetens som tillsynsfunk

tionen kräver. 

Fi11a11sieri11g.1fiirl'tagt'11s .fi'irrning: I kommittens tidigare delbetiinkande 

(SOU:1974:6) "Förenklad konkurs m.m:· argumenterade kommitten mot 

kronofogdemyndigheten som förvaltare i mindre konkurser. I proposi

tionen som följde ptl betänkandet föreslogs att kronofogdemyndigheten 

skulle vara förvaltare i sådana konkurser. Propositionen avslogs av riks

dagen. Såväl kommitten som riksdagen menade att det var olämpligt att 

kronofogdemyndigheterna. såsom ofta varande företrädare för de många 

gånger stora borgenärerna stat. kommun och landsting. dessutom var 

konkursförvaltare vilkas uppgift bl.a. ;ir att bevaka samtliga borgenän:rs 

intresse. 

Föreningen kan inte se någon principiell skillnad mellan krono

fogdemyndigheten som konkursförvaltare och denna myndighet med 

liknande tillsynsfunktion som RO. Föreningen. som mot ovanstående 

bakgrund finner kommittens förslag anmärkningsvärt. avstyrker förslaget i 

denna del. Föreningen anser att det är direkt olämpligt att kronofogdemyn

digheten övertar RO:s uppgifter. Därvid 5.beropar föreningen samma skäl 

som angetts mot kronofogdemyndigheten som konkursförvaltare. 

Det finns anledning att pil.peka att föreningen ej känner till nil.gra olägen

heter med nuvarande ordning med RO-tillsyn. Föreningen har inga invänd-

. ningar mot förslaget att förvaltaren erhåller en mera självständig ställning 

än nu. Härvid förstärks dock behovet av en neutral RO-funktion. Vidare 

måste det såvitt föreningen förstår vara av värde för konkursförvaltaren 

att informellt kunna inhämta råd och stöd från RO. Det är enligt för

eningens mening mindre sannolikt att denna möjlighet kommer att 

utnyttjas i förhållande till kronofogdemyndigheten bl.a. därför denna har 

en "partsställning". För övrigt torde det allmännas intresse kunna 

tillgodoses genom tillsättande av granskningsman eller - vid företags

konkurser - allmänt ombud. 

Av förslaget framgår att riksskatteverket skall tjänstgöra som rådgivare 

till kronofogdemyndigheten i dennas egenskap som tillsynsmyndighet. En 

sådan lösning. som föreningen bestämt avstyrker, måste i än högre grad 

medföra ett minskat förtroende för kronofogdemyndigheten. 
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Föreningen anser således att RO-funktionen bör bibehållas. Även om 

föreningen stödjer förslaget om större självständighet för förvaltaren bör 

denne dock inhämta RO:s godkännande vid försäljning av i varje fall mer 

v~i.rdefull egendom. 

LO: Kommitten föreslår att institutet Rättens omhudsman avskaffas 

och att i stället tillsynen anförtros åt kronofogdemyndigheten. LO ser 

positivt på att rättens ombudsman erslttts med en statlig myndighet. 

Huruvida kronofogdemyndigheten är den lämpligaste myndigheten kan i 

och för sig ifrågasättas. eftersom kronofogdemyndigheten i så gott som alla 

konkurser uppträder som borgenär. Svårigheterna hör dock, enligt LOs 

förmenande. ej överdramatiseras. Skulle principiella skäl anses omöjlig

göra att kronofogdemyndighet utses till tillsynsmyndighet, kan i stället 

länsstyrelserna utses. Linsstyrelsen bör då ges rätt att delegera tillsyns

uppgiftcr till kronofogdemyndighet nlir detta kan ske utan att kravet på 

ojävighet åsidoslitts. 

Oberoende av vilken myndighet som väljs vill LO starkt understryka 

vikten av att samhället bereds möjlighet till insyn i konkursförvaltningen. 

Detta kan bl.a. ske genom insamling av statistiska uppgifter om inträffade 

konkurser. Såvitt klint saknas i dag tillförlitlig sådan statistik. Genom den 

föreslagna ordningen med kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet 

torde det vara möjligt att hos centralmyndigheten (RSV) samla och lagra 

statistiska uppgifter. Det är enligt LOs mening angeläget att denna 

möjlighet tas tillvara. främst för att uppgifterna skulle kunna användas i 

ett framtida system med ett slags konkurskarantän. Enligt vad LO erfarit 

kommer kommitten att i sitt fortsatta arbete behandla denna fråga. LO vill 

emellertid redan nu understryka vikten av att ett sådant system kommer 

till stånd. Reglerna hänör kan utformas på olika sätt. En möjlighet är att 

Patent- och Rcgistreringsverket ges möjlighet att under viss förutsättning 

vägra registrering av nya bolag. En annan möjlighet är att länsstyrelserna 

for någon form av lämplighetsregister. Personer som döms för gälde

närsbrott eller varit inblandade i flera konkurser skulle då inte kunna 

erhålla lämplighetsintyg. Ett dylikt system skulle till en del förhindra att 

gäldenär som gått i konkurs omedelbart fortsätter verksamheten i ett annat 

bolag. 

I detta sammanhang vill LO även peka på nödvändigheten av att 

resurser ställs till förfogande för utbildning av handläggare på krono

fogdemyndigheten. så att myndigheten kan fullgöra sin tillsynsuppgift. 

Inte minst viktigt är att handläggarna bibringas kunskaper i arbetsrätt och 

om de regelsystem som gäller mellan arbetsmarknadens parter. Även 

polis- och åklagarmyndigheten måste ges ökade resurser och möjlighet att 

angripa den typ av ekonomisk brottslighet som ofta är förknippad med 

konkurssituationer. För att nå maximal effekt i dessa frågor måste 

konkursförvaltaren. tillsynsmyndigheten och polis- och åklagarmyndig

heten samarbeta på ett smidigt och praktiskt sätt. 
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SACO/SR: Som en konsekvens av den nya ordningen för utseende av 
förvaltare föreslås att denne i princip på eget ansvar beslutar om olika 

förvallningsåtgärder efter samråd med vissa intressenter. I fråga om 
tillsynen över konkursförvaltningen innebär kommitteförslaget att funk

tionen rättens ombudsman (RO) avskaffas samt att konkurstillsynen blir 
en myndighetsuppgift och anförtros kronofogdemyndigheterna. 

SACO/SR vill inte ifrågasätta att den av utredningen föreslagna 
ordningen sannolikt skulle kunna fungera väl. Ändå anser SACO/SR att 
del inte har förebragts tillräckligt starka skäl för ett avskaffande av 

RO-institutet. RO:s verksamhet för att förlika borgenärerna när det gäller 
tvistiga fordringar synes ha fungerat väl och medför att konkursdomaren 
inte behöver engagera sig på detta stadium och att förtroendet för dennes 
objektivitet i en eventuelljävsproeess därmed på intet sätt riskeras. Många 
RO är genom sin övriga verksamhet väl skickade att snabbt ge förvaltaren 
räd och stöd i svära affärstransaktioner. Kravet pä RO:s samtycke för 
vissa åtgärder medför en möjlighet för borgenärerna till verkligt inflytande 
i förvaltningen och synes dessutom av förvaltaren kunna utnyt~jas 

förhandlingsmässigt i förhållande till tredje man. 
Det förhållandet att staten ofta har betydande fordringar i konkurs 

främst på grund av skatter och lönegarantin utgör enligt SACO/SR:s 

mening inte tillräcklig anledning för att kronofogdemyndigheten eller annat 

statligt organ skulle ha berättigade anspråk på att vara tillsyningsorgan i 
konkursen. Tvärtom föranleder det lika starka principiella betänkligheter 
som utredningen (i enlighet med JK) ansett vara förenade med att en 

advokat i egenskap av RO utövar tillsyn över en annan advokat i egenskap 
av förvaltare (sid. 128 i betänkandet) eller som kan följa av att en förvaltare 
eller RO. t.ex. pä mindre orter. tidigare kan ha biträtt gäldenären eller en 
borgenär. Tillsynsorganet skall ju bevaka alla borgenärers intressen och 
intressekollisioner kan uppkomma mellan staten och övriga fordrings
ägare. Betingas förslaget om att statlig myndighet skall vara tillsynsorgan 
delvis av att en sådan myndighet bättre än nuvarande RO-institution 
skulle antas vara beredd att tillgodose arbetsmarknads- och regional
politiska intressen som inte är representerade i egenskap av fordringsägare 
i konkursen (jfr den föreslagna möjligheten att tillsätta ett allmänt ombud i 
vissa konkurser), vill SACO/SR invända att sådana intressen visserligen är 

högst beaktansvärda men att det nuvarande konkursinstitutets syfte i 
första hand går ut på att snabbt ge borgenärerna bästa möjliga betalning 

(se även sid 15 och 158 i betänkandet) och att en ändring av detta syfte 
måste övervägas utomordentligt noggrant mot bakgrund av hela kredit
väsendets funktion. 

Ett motiv för förslaget att anförtro tillsynsuppgiften till kronofogde

myndigheterna synes ha varit att det därmed skulle skapas ökade resurser 
och möjligheter att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och förekom
mande missbruk av konkursinstitutet samt vidare att kronofogdemyndig-
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hcternas kännedom om konkursgäldenären. t.ex. avseende återvinnings

grundande transaktioner. bättre skulle kunna utnyttjas. SACO/SR anser 
det angeläget att dessa intressen tillgodoses genom att kronofogdemyndig

heterna - utan att bli tillsynsnrgan - ges instruktionsmässig skyldighet att 
ingripa mot oegentligheter och att ta initiativ till återvinningstalan etc. 

Kronofogdemyndigheterna bör då även få en laglig rätt att ta del av gälde
närens bokföring rn.:h andra konkurshandlingar. För att kronofogde

myndigheternas insatser på detta område skall kunna bli effektivt förut
sätts dock självfallet att de tillförs erforderliga resursförstärkningar. 

Fastän SACO/SR sålunda icke anser att utredningen förebragt tillräck
liga skäl för att avveckla RO-funktionen och lägga tillsynsuppgiftema i 

konkurs på en myndighet, vill SACO/SR dock tillfoga. för den händelse så 
ändå sker. att SACO/SR delar utredningens uppfattning att kronofogde

myndigheterna är den myndighet Sl)m är bäst lämpad för tillsynsuppgiften. 

SAF: Kommitten föreslar att kronofogdemyndigheten skall ersätta 

rättens ombudsman som tillsynsmyndighet. Enligt föreningens mening har 

inga bärande skäl anförts för detta förslag. och principiellt fä.r det anses 

felaktigt att kronofogdemyndigheten. som ofta representerar den största 

borgenären, samtidigt skall vara tillsynsmyndighet. Föreningen, som tagit 

del av ett av Svenska Bankföreningen avgivet yttrande, instämmer därför i 
den kritik som bankföreningen i detta och andra hänseenden riktat mot 

kommitteförslaget. 
Köpmanna.förbundet och SHIO: Enligt kommitten kan principiella 

invändningar göras mot att både förvaltaren och den som har tillsyn över 
hans verksamhet är advokater. Tillika bör enligt kommittens mening 
inrättas ett permanent och mera utbyggt kontrollorgan med resurser att 
utöva tillsynen på ett effektivt nch ändamålsenligt sätt. 

Till en början kan erinras om att nuvarande bestämmelser gör det 
möjligt att utse annan än advokat till förvaltare i konkursen. Personer med 

lång erfarenhet av affarsmässiga transaktioner samt ett stort ekonomiskt 

omdöme. hör kunna utses som konkursförvaltare. Som exempel kan 

nämnas auktoriserade och godkända revisorer. 
För att uppnå en mer ändamålsenlig avveckling av konkurser har 

kommitten bl.a. föreslagit att rättens ombudsman (RO) avskaffas, och att 

tillsynen över konkurserna läggs på kronofogdemyndigheterna. För att 
anledning skall finnas att avveckla det nuvarande systemet med RO borde 

argument av stor tyngd från kommittens sida ha framlagts för att visa att 
nuvarande system inte fungerar pä ett tillfredsställande sätt. Sädan 

argumentation har enligt vart förmenande ej framlagts. 

Enligt nuvarande bestämmelser är förvaltaren skyldig att inhämta RO:s 

medgivande i åtskilliga förvaltningsåtgärder som är av betydelse. Skulle 

som kommitten föreslår. RO:s funktion försvinna och ersättas med ett 

samrådsförfarande med tillsynsmyndigheten. läggs ett större ansvar för 
avvecklingen av konkursen på förvaltaren. Detta måste dock innebära en 
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icke oväsentlig försvagning av konkursförvaltningen. Det måste nämligen 

ur borgenärernas intresse och ur rättssäkerhetssynpunki innebära en 

fördel att, innan förvaltaren träffar ett avtal. denne måste ha ett god

kännande av RO. 

Mot kommittens förslag att tillsynsmymligheten skall vara krono

fogdemyndighet. talar följande principiella skäl. Kronofogdemyndigheten 

är som bekant företrädare för statens intressen som borgenär. Det finns 

därför anledning tro att risk föreligger för att kronofogdemyndigheten som 

tillsynsmyndighet hamnar i en intressekonflikt med hänsyn till sitt intresse 

som fordringsägare i konkursen. Det kan också från andra borgenärer i 

konkursen synas betänkligt att staten genom kronofogdemyndigheten 

kommer att inta en särställning i konkursen. 

Riksskattcverket skall dessutom tjäna som rådgivare ät kronofogdemyn

digheten i frågor som rör konkursförvaltningen. Redan detta förhållande 

avspeglar kommiltens osäkerhet vad avser kronofogdemyndighetens 

funktion som rådgivande organ åt konkursförvaltaren. Förhållandet kan 

heller inte innebära en effektivisering av nuvarande handläggningsför

farande. Tillika kan anföras. att många borgenärer betraktar riksskatte

verket såsom representant för statens intresse, varför förtroendet för 

tillsynsmyndigheten ytterligare försvagas. 
LRF: Förslaget att kronofogdemyndigheten skall bli tillsynsmyndighet 

innebär ett avskaffande av RO-institutionen. LRF konstaterar här att RO 

existerat under lång tid och fungerat väl. vilken uppfattning torde delas av 

såväl konkursdomare som förvaltare och borgenärer. I ordinära konkurser 

bör dessutom olägenheterna med de uppkommande intressekonflikterna 

för kronofogdemyndigheten tillmätas avsevärd betydelse. LRF ifråga

sätter vidare om inte konkursförvaltningens effektivitet försvagas om ROs 

beslutande funktion beträffande förvaltningsåtgärdcr försvinner och 
ersätts av en informationsskyldighet i förhållande till tillsynsmyndigheten 

och borgenärerna. Förvaltarens stöd från en erfaren RO har varit en styrka 

i k.omplicerade avvecklingsfrågor. Vidare har ROs handläggning av 

tvistiga fordringar såvitt bekant fungerat väl. När det gäller ordinära 

konkurser finns allmänt sett knappast anledning anta att kronofogdemyn
dighetens rådgivande verksamhet gentemot förvaltaren blir mer kvalifi

cerad än ROs under nuvarande förhållanden. LRF finner med hänsyn till 

vad som anförts inte skäl frångå gällande ordning. 

Svenska företa!(<1res riksförbund: lf Kommitten föreslår att tillsyns

myndigheten RO - rättens ombudsman vid konkurs - avskaffas. Mot 

detta vill Förbundet anföra att man avkopplar från tillsynen ett stort antal 

kvalificerade advokater som under många år förvärvat erfarenhet av de 

rättsliga. affärsmässiga och praktiska problemen vid en konkurs. Detta 

skulle i och för sig kunna accepteras om den nuvarande ordningen inte 

fungerat väl eller om någon annan ordning skulle kunna väntas fungera 
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btittre. Förbundet anser det inte kunna göras gällande att hittillsvarande 
ordning har några betydande brister. Något sådant styrks ej heller i betän
kandet. 

'.!.) Kommitten föreslår att kronofögdemyndigheten blir tillsyns

myndighet i stället för RO. Detta skulle enligt Förbundets mening vara 
olyckligt. Kronofogdemyndigheterna har inte personal som är utbildad för 
eller erfaren i de affärsmässiga och juridiska frågor som förekommer vid 
en konkurs. Kronofogdemyndigheterna skulle därför inte på överskådlig 
tid bli i stånd att sköta tillsynsuppgiften tillfredsställande, än mindre med

verka till en snabbare och effektivare konkurshantering än hittills, vilket är 
meningen med förändringen. Det nu sagda gäller särskilt som konkurs

förvaltaren i de allra flesta fall har en kompetens som är långt överlägsen 
"tillsynsmannens". 

3) Kommitten har föreslagit att RO:s nuvarande funktioner förändras i 

samband med överförandet till kronofogdemyndigheten. Den senare skulle 
överta kontrollfunktionen, och blott i viss mån den rådgivande funktionen 

men ej funktionen att besluta i åtskilliga förvaltningsåtgärder. 
Förbundet anser att denna uppdelning av den nuvarande RO-rollen är 

olycklig. Den nuvarande ordningen, där RO prövar och avgör de flesta 
väsentliga förvaltningsåtgärder (utom försäljning under fortsatt drift) 
fungerar smidigt och säkert. Erfarenhetsmässigt fungerar den väl både ur 
RO:s. förvaltarens och borgenärernas synpunkt. Den kan inte lämpligen, 

som kommitten menar. ersättas av samråd plus ökad beslutanderätt för 
förvaltaren plus ett vidgat hörande av borgenärerna; bl.a. blir kontrollen 
över förvaltaren för dfilig. 

4) I anslutning till vad som anförts under 1-3 ovan vill Förbundet 
påpeka, att kronofogdemyndigheterna i de flesta konkurserna repre
senterar stat och kommun som skatteborgenär. Myndigheten är därmed 
vanligen en av de större borgenärerna i konkursen och ej sällan den 
största. Att denna myndighet samtidigt skulle utgöra tillsynsmyndighet 
finner Förbundet fullständigt oacceptabelt. Här föreligger en helt omöjlig 
intressekollision. Denna förstärks än ytterligare av att tillsynsmyndig

hetens roll som rådgivare åt konkursförvaltaren enligt förslaget delvis 
skulle bygga på en medverkan av riksskatteverket, som ävenledes före
träder skatteborgenärerna. 

Ackordscentra/en: I fråga om tillsynen delar ackordscentralen kommit

tens uppfattning att den bör göras mera effektiv. Nuvarande system med 

RO är inte tillfredsställande från kontrollsynpunkt. Det är dessutom 
kostnadskrä vande. 

Den av kommitten föreslagna ordningen är en väsentlig förbättring, 

förutsatt att erforderliga resurser ges kronofogdemyndigheten. Bl.a. är det 
riktigt att inte belasta konkursboet med kostnader för tillsynen. 

Under hand har ackordscentralen inhämtat ått flera remissinstanser 

ställer sig avvisande till förslaget att kronofogdemyndigheten skall bli 
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tillsynsorgan. Kritik riktas framförallt mot att denna myndighet skulle 

både övervaka konkursförvaltningen och tillvarata statens intresse som 

den ofta största konkursborgenären. Enligt ackordscentralens mening 

ligger det närmast till hands att konkursdomstolen blir tillsynsmyndighet. 

Tillsynen behöver av nedan angivna skäl inte hli lika omfattande som den 

vilken enligt kommittens förslag skulle åvila kronofogdemyndigheten. 

Kontrollen av förvaltningen skulle avsevärt förstärkas. om förvaltaren 

åläggs en utvidgad redovisnings- och informationsplikt i förhållande till 

dem som är mest berörda av konkursen. d.v.s. gäldenären. de anställda 

och borgenärerna. Förvaltaren tvingas att mera ingående redovisa sina 

ställningstaganden och åtgärder, något som utgör en press på honom att 

sköta sitt uppdrag så väl som möjligt. samtidigt som kostnaderna för förfa

randet skulle bli väsentligt lägre än med det nuvarande systemet men 

också för samhället billigare än om tillsynsuppgiften läggs pa kronofogde

myndigheten. 

Eftersom förvaltarer. genom en sådan ordning skulle få en betydligt 

starkare och mera ansvarsfull ställning. kan ifrägasättas om inte ett system 

med krav på statlig auktorisation av den som skall vara konkursförvaltare 

bör införas. Systemet. som i så fall lämpligen kan administreras av 

kommerskollegium. bör innefatta bl.a. att den som vill bli konkursförval

tare skall ha genomgått särskild utbildning eller på annat sätt ha ådagalagt 

sin lämplighet som fövaltare. 

Den ytterligare tillsyn som kan aktualiseras bör kunna tillgodoses 

genom att domstolen utser granskningsman med uppgift att följa konkurs

förvaltarens arbete. En sådan ordning synes vara särskilt lämplig i 

konkurs, där staten har stora skattefordringar. 

Praktiskt kan en vidgad informations- och redovisningsskyldighet bygga 

på följande principer. 

I. Konkursbouppteckningen. som är det grundläggande underlaget för 

en meningsfull kontroll, skall upprättas så att den ger en tillförlitlig bild av 

gäldenärens ekonomiska ställning samt av borgenärernas utsikter att få 

utdelning i konkursen. Härvidlag bör minst de krav som anges i 23 § 

ackordslagen vara uppfyllda. 

2. Förvaltarens berättelse skall genast tillställas gäldenären och samtliga 

fordringsägare. Den skall avslutas med en redogörelse över vidtagna och 

planerade åtgärder. De anställda skall informeras om innehållet i berät

telsen. Skulle denna ej vara färdigställd till första borgenärssammanträdet. 

skall förvaltaren i god tid dessförinnan tillställa borgenärerna ett samman

drag av bouppteckningen. 

3. Halvårsberättelse skall tillställas alla borgenärer som bevakat fordran 

i konkursen samt gäldenären, varjämte de anställdas fackliga organisa

tioner skall informeras om läget. 

4. Konkursen skall avslutas med en ingående redogörelse för hur 

förvaltningen genomförts. Redogörelsen skall tillställas gäldenären och 
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borgenärerna i samband med slutredovisningen. Om så bedöms påkallat, 

skall domstolen utse auktoriserad revisor som skall granska redovis

ningen. 

Hwulels/..ammarfiirhundet: Vad till en början beträffar förslaget att av

skaffa rättens omhuJsman och övertlytta tillsynsfunktionen över konkurs

förvaltningen pa kronofogJemynJighet anför utrcJningen dels att såväl 

konkursförvaltare som rättens ombudsman i ett mycket stort antal kon

kurser är advokater. dels att justitiekanslern vid en inspektion av en tings

rätt 1973 påpekat att förtroendet för rättens ombudsman skulle kunna 

minska om sflviil denne som förvaltaren var advokater. I betänkandet 

anförs vidare att det knappast torde vara möjligt att finna ett stort antal 

lämpliga personer för sysslan som rättens ombudsman utanför advokat

kretsen. Kommittens slutledning av det anförda är att institutet rättens 

ombudsman bör avskaffas. I annat fall blir det näst intill ogörligt att för

hindra att såväl förvaltare som rättens ombudsman är advokat. 

Handelskammart'örbundet kan inte finna annat än att kommitten i 

betänkandet förhållandevis summariskt har behandlat denna utomordent

ligt centrala fråga. Någon närmare analys av de för- respektive nackdelar 

som nuvarande system har medfört har icke gjorts. Ej heller redovisas 

klagomål från den praktiska rättstillämpningen på det nuvarande systemet. 

Då nu gällande regler om konkursförvaltning och rättens ombudsman har 
ägt giltighet i ett stort antal år synes det inte omotiverat att fordra en preci

sering och dokumentering av kritiken mot institutet rättens ombudsman 

innan beslut om avskaffande av ifrågavarande institut träffas. Förbundet 

vill ocksä peka på att genomförandet av kommittens förslag skulle leda till 
att ett stort antal kunniga och erfarna personer på det område det gäller 

utesluts frän tillsynsverksamhet vid konkurser. 

Det i betänkandet föreslagna alternativet - tillsynsverksamhet genom 

kronofogdemyndighet -- har enligt förbundets uppfattning heller icke blivit 

föremål för nägon ingående prövning. Betydelsefulla invändningar som 

kan riktas mot förslaget ventileras inte i betänkandet. Detta är i sig 

anmärkningsvärt. Den enligt förbundets uppfattning måhända mest avgö

rande kritik som kan riktas mot kronofogdealternativet är att kronofogde

verksamhct inte kan anses ge vare sig den särskilda kunskap eller de speci

ella erfarenheter, som fordras för att tillsynen över konkursförvaltning ska 

bli så effektiv som möjligt. Särskilt i större konkurser krävs i allmänhet av 

förvaltaren mycket goda kunskaper i kommersiella och näringsrättsliga 

frågor för att konkursen skall kunna handläggas på effektivast möjliga sätt. 

Den som har att utöva tillsyn över förvaltningen bör givetvis i stort sett 

vara lika väl förtrogen som förvaltaren med sådana frågor. l särskilt hög 

grad gör sig denna synpunkt gällande därest samråd skall ske mellan 

förvaltare och tillsynsmyndighet och tillsynsmyndigheten därvid skall 

kunna bistå förvaltaren med synpunkter beträffande hur förvaltningen 

skall bedrivas. Det torde inte kunna bestridas att rättens ombudsman utgör 
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ett betydelsefullt stöd ät förvaltaren med nu gällande regler. Det synes 

emellertid förbundet verklighetsfrämmande att räkna med att kronofogde

myndigheterna annat än undantagsvis skulle kunna komma att verka som 

det stöd och ge den effektiva hjälp åt konkursförvaltarna som rättens 
ombudsman gör idag. Utöver vad nu sagts förtjänar det betonas att det all

männa. genom kronofogdemyndigheterna. ofta är den största eller bland 

de största borgenärerna i konkurser. Att överlämna tillsynen över 

konkursförfarandet till företrädaren för den mähända största borgenären i 

en konkurs synes minst sagt tvivelaktigt. Ett sädant system skulle kunna 

leda till en misstro inte bara mot förvaltningen och tillsynen i enskilda 

konkurser utan också mot kronofogdemyndigheterna som institutioner. 

Förtroendet för tillsynen över konkursförvaltningar torde inte komma att 

öka av att. såsom föreslås i betänkandet. riksskatteverket blir central 

replipunkt för kronofogdemyndigheterna. Effekten torde snarast bli den 

motsatta. 
Den mera undanskymda roll i konkursförvaltningen som kronofogde

myndigheten i sin egenskap av tillsynsmyndighet ämnas ge i förhållande 

till den roll rättens ombudsman spelar idag kan möjligen anföras som argu

ment för kommittens förslag. Förbundet vill emellertid erinra om att 

kommitten förutsatt att samråd mellan förvaltare och tillsynsmyndighet i 

större frågor skall ske. De lättnader i den formella skyldigheten för förval

tare att höra rättens ombudsman som föreslås. och emot vilka förbundet 

inte har någon erinran. får inte innebära att tillsynsmyndighetens möjlig

heter att lämna stöd och råd åt förvaltaren minskar. Ur förvaltarens syn

vinkel torde det vara av betydande värde att även i fortsättningen kunna 

samråda med tillsynsmyndigheten på ett smidigt och informellt sätt i 

kommersiella och juridiska frågor. Reglerna om hur förvaltning skall tillgå 

och vilka befogenheter förvaltaren skall ha bör således enligt förbundets 
uppfattning inte utformas så att tillsynsfunktionen mister betydelse och 
reglerna därigenom kan sägas utgöra ett argument för överförandet av till

synen till kronofogdemyndighet. Förbundet vill. med stöd av vad som 

ovan anförts. bestämt avvisa kommittens förslag att överföra tillsynsfunk

tionen vid ordinär konkurs till kronofogdemyndigheterna. 

Förbundet är dock inte utan förståelse för den kritik som i vissa 
sammanhang har riktats mot de nuvarande förhållandena. Som framhålls i 

betänkandet måste det således bedömas som klart olämpligt att advokater 

på samma ort växelvis utses till förvaltare och rättens ombudsman på ett 

sådant sätt att de i praktiken kommer att kontrollera varandra. Även i 

andra avseenden kan det tänkas förekomma att utseendet av förvaltare 

och rättens ombudsman resulterar i ett ömsesidigt beroende mellan två 

eller flera advokater. Inte heller detta är tillfredsställande. Enligt för

bundets mening bör emellertid lagstiftaren kunna utesluta risken för 

uppkommande! av sådana situationer genom en enkel justering i konkurs

lagens 42 §. Med en sådan smärre ändring. kompletterad med ett motiv-
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uttalande. torde tillfredsställande resultat kunna nås. Med hänsyn till det 
sagda. och med den justering i lagtexten som nu nämnts. vill Handels
kammarförbundet förorda att nuvarande reglering av tillsyn i ordinär 
konkurs bibehålls oförändrad. I vart fall bör inte den nuvarande ordningen 

ersättas med regler innebärande att kronofogdemyndighet skall vara 
tillsynsmyndighet. 

Förbundet vill erinra om att det även med nuvarande regler finns möjlig

het att utse annan än advokat till rättens ombudsman. I detta sammanhang 

kan förbundet nämna att vissa handelskamrar har byggt ut sin juridiska 

konsultverksamhet. Det kan hällas för troligt att denna utveckling kommer 
att fortsätta. Med hänsyn till den nära kontakt handelskamrarna har med 
näringslivet torde det kunna hävdas att. åtminstone på sikt. ett antal 
jurister verksamma i handelskamrar vore lämpliga för sysslan som rättens 

ombudsman. Även andra juristkategorier utanför den krets som hittills 
innehaft sysslan som rättens ombudsman bör kunna komma ifråga. 

Företagareförcningarnas förbund: Förslaget att tillsynen över konkurs
förvaltningen läggs på kronofogdemyndigheten finner förbundet ändamåls
enligt mot bakgrund av önskemålet om ökat krav på förvaltarens kvalifika
tioner och en mera självständig allmän ställning. Även länsstyrelsen skulle 
kunna utgöra tillsynsorgan. 

Föreningen auktoriserade revisorer: I fråga om tillsynen över 

konkursbos förvaltning innebär betänkandets förslag bl.a. den väsentliga 
nyheten i jämförelse med nuvarande regelsystem att tillsynen över förvalt
ningen skall utövas av kronofogdemyndighet i stället för av rättens 

ombudsman (RO). 
I många konkurser -- sannolikt de flesta - förekommer kronofogde

myndigheten som bevakare av en parts (samhällets) borgenärsintresse. 
Det torde vara ostridigt att i lag föreskrivet tillsynsorgan skall utföra sin 
verksamhet under hänsynstagande till alla av konkursen berörda parters 
(borgenärer av olika slag, gäldenär, anställda etc) intressen. Tillsyns
organets objektivitet bör icke kunna ifrågasättas. Med hänsyn härtill vill 
FAR ifrägasätta det lämpliga i att regelmässigt utse viss borgenär (krono
fogdemyndigheten) till tillsynsmyndighet. 

Beträffande tillsynsmyndighetens uppgifter säger kommitten samman
fattningsvis bl.a. följande (sid 15): "Vad beträffar tillsynen skall tillsyns
myndigheten övervaka att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 
och i överensstämmelse med konkurslagen och andra författningar, t.ex. 

arbets- och skatterättslig lagstiftning". Sid 15-16: "Tillsynsmyndigheten 

skall genom räd och upplysningar främja en riktig och enhetlig tillämpning 
av gällande föreskrifter som rör konkursförvaltning." Kronofogdemyndig

heterna besitter helt naturligt nu icke den juridiska och affärsmässiga sak

kunskap och erfarenhet som krävs för fullgörande av de ovan beskrivna. 

för myndigheterna nya uppgifterna. Kommitten föreslår följdriktigt att 
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särskild utbildning anordnas för dem som befattar sig med tillsyn över 
konkursförvaltning. Då det är fråga om nytillkommande arbetsuppgifter 
torde härtill komma att förslaget om ändrat tillsynsorgan förutsätter 
utökning av myndigheternas personalresurser. Mot denna bakgrund anser 

FAR övervägande skäl tala för att antingen systemet med en rättens 
ombudsman i någon form bibehålles eller att i varje fall någon materiellt 

såväl som formellt oberoende instans utses eller tillskapas såsom tillsyns
myndighet. 

S1·enska Rel'i.rnr.\'llf1(/imdet: Beträffande tillsynen föreslår kommitten, 
att rättens ombudsman (RO) avskaffas och att tillsynen över konkurserna 

läggs på kronofogdemyndigheten. Mot sistnämnda förslag vill samfundet 

framföra kraftiga erinringar. Det kan icke vara riktigt, att den myndighet, 
som företräder statens intressen som borgenär. samtidigt skall vara 

tillsynsmyndighet. En sådan anordning medför utan tvekan. att övriga 

borgenärer kommer att misstänka att tillsynen icke bedrivs med den opar

tiskhet. som man bör kunna förvänta. Det får icke förekomma, att sådana 

misstankar uppstår. Därtill kommer att kronofogdemyndigheten icke kan 
anses besitta erforderliga kunskaper i affärsjuridiska problem, som uppstår 

när ett företag går i konkurs. Detta medför, att tillsynsmyndigheten icke 
kan i önskvärd omfattning fullgöra den rådgivande funktion, som den är 

tänkt att ha. vilket måste innebära en försvagning gentemot nu gällande 

konkursorganisation. Att kronofogdemyndigheten av kommitten föreslås 
gå på kurser i konkursförvaltning utgör en bekräftelse på det nyss anförda. 

Icke heller kommer den eftersträvade större snabbheten i konkursförfa
randet att uppnås. 

Beträffande tillämpning av bokföringslagen i konkurs sägs, att den icke 

kommer att vara tillämplig på konkursbos bokföring. Det föreslås, att 

förvaltaren skall vara skyldig att enligt god redovisningssed löpande 
bokföra inkomster och utgifter, så att erforderlig kontroll över förvalt
ningen möjliggörs. I betänkandet föreslås vidare, att tillsynsmyndigheten 

skall övervaka att bokföringen bedrivs på angivet sätt. Samfundet anser, 
att kronofogdemyndigheten icke representerar den sakkunskap på 
redovisningsområdet. som kan krävas, och därför även i detta hänseende 
är olämplig. 

Samfundet anser, att förslaget om kronofogdemyndigheten såsom 
tillsynsmyndighet skall omarbetas. Då det icke framförts några bärande 

skäl för att avskaffa nuvarande RO-funktion föreslås, att denna bibehålls i 

synnerhet som det konstateras att den hittills fungerat tillfredsställande. 

Lokala skattemyndigheten i Stockholm: (Myndigheten) som är en lokal 

myndighet med verksamhetsområdet Stockholms kommun, finner det 

välbetänkt att förlägga tillsynsansmret över förvaltares verksamhet på 

kronofogdemyndighet (KFM). Därest tillgång till personal med företags

ekonomiskt kunnande är krav kan tillsynsansvaret i stället läggas på 
länsstyrelsen som bl.a. på revisionsenheten har mycket väl lämpad 
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personal. I och med att konkursansvar. i vart fall vad gäller näringsidirnre. 

ofta föregås av komplicerade transaktioner med syfte att i möjlig män föra 
över tillgångar till andra personer eller företag är den lokala kännedomen 

om konkursgäldenärens förhållande av stort värde. Information om olika 

mönster som används före och i samband med konkurser utbyts i icke 

ringa utstr~ickning mellan lokal skattemyndighet, kronofogdemyndighet 

och länsstyrelse. Kännedomen om så.dana mönster kan. genom att de 
kommer konkursförvaltaren till del. kvalitetsmiissigt förbättra utred

ningen. 

3.2 Närmare om tillsynsmyndighetens uppgifter 

.I K: Enligt min mening kan det ifrägasättas om tillsynsmyndigheten 

skall ha fullföljdsrätt i dessa fall. Vems intresse skall myndigheten före

träda'? Borgenärerna har egen talerätt och statens borgenärsintresse fär till
varatas av kronofogdemyndigheten i annan egenskap. De skäl kommitten 

anfört för att inte ge tillsynsorganet rätt att klandra utdelningsförslag synes 
bärande även i de här aktuella fallen. 

I likhet med kommitten anser jag lämpligt att frågan om sekretess hos 

kronofogdemyndighet som tillsynsmyndighel i konkurs löses i samband 

med ett ställningstagande till sekretessfrågorna i allmänhet. Förutsätt
ningar därför synes f.n. föreligga. 

En av kommitten inte behandlad fråga gäller sekretess hos förvaltaren i 

den män han utövar myndighet, t.ex. vid utnyttjande av tvängsmedel (s. 

112-113) mot gäldenären. 

1 detta :;ammanhang finns anledning att uppmärksamma kommittens 

förslag att 197 § KL skall upphävas. Jag vill ifrågasätta om inte en viss 
motsvarighet till denna bestämmelse bör införas. Tillsynsmyndighetens 

ansvar bör aktualiseras i nära anslutning till konkursens avslutning. Detta 
innebär stora fördelar, framför allt frän utredningssynpunkt. Om ingen 
motsvarande bestämmelse införs, kommer den som vill yrka skadestånd 

av staten att ha i princip tio är till sitt förfogande. 

Vad jag nyss anfört om behovet av en preklusionsrcgel gäller även talan 

mot staten på grund av förvaltares åtgärder i den mån dessa kan hänföras 

till myndighetsutövning. 
Hovrätten över Skåne och Blekinge: Hovrätten avstyrker förslaget att 

tillsynsorganet ges rätt att klandra slutredovisningcn. En så.dan ordning, 
varigenom tillsynsorganet och förvaltaren kunde komma att bli motparter i 

en klanderprocess. skulle enligt hovrättens mening rubba grunden för ett 

förtroendefullt samarbete dem emellan. Det intresse som kommitten 
ansett motivera klanderrätt för tillsynsorganet. anser hovrätten bli tillräck

ligt tillgodosett med det gällande systemet. Likartade skäl kan anföras mot 

förslagen i 210 a och 211 a §§ om klagorätt för tillsynsorganct beträffande 
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beslut om arvode och kostnadsersättning till förvaltare respektive förval

tararvode. Tillsynsorgancts yttranderätt i dessa angelägenheter är enligt 

hovrättens mening tillräckligt tillgodosedd genom konkursdomarens skyl
dighet att höra organet i ärendet. 

Om kronofogdemyndigheterna kommer att fä tillsynen över förvalt

ningen. har hovrätten inget att erinra mot förslaget att tillsynsmyndigheten 

skall pröva frågor enligt 27 och 97 §§ KL. Däremot finner hovrätten inte 

att några avgörande skäl andragits för förslaget att besvär över tillsyns

organets beslut i hithörande frågor skall föras i exekutiv ordning. Ifråga

varande avgöranden fattas inom konkursförfarandets ram. Det synes 

därför omotiverat att vid missnöje med tillsynsmyndighetens beslut låta 

överprövningen ske av ett organ - länsstyrelsen - som står utanför kon

kursen. Hovrätten förordar istället att klagan får ske hos konkursdomaren 

eller konkursdomstolen. 
RS\1: Beträffande kommittens uppfattning att organisatoriskt och 

personalmässigt hålla isär borgenärsfunktionen och tillsynsfunktionen 

inom KFM vill RSV framhålla följande (se härom s 141 f). Även om det 

från teoretiska synpunkter kan synas föreligga fog för kommittens uppfatt

ning är det enligt RSVs mening onödigt att hålla isär dessa funktioner. 

Detta gäller både stora och små KFM. Det är ju ändå ett och samma 

kunnande på det konkursrättsliga området som behövs i båda funk

tionerna. 

Den kritik som har riktats mot KFMs dubbla roll som borgenär för 

staten och som judiciellt organ har hållit sig huvudsakligen på ett teoretiskt 

plan. I det praktiska arbetet. där KFM dagligen konfronteras med denna 

dubbelställning. t.ex. i fråga om samordningen av allmänna och enskilda 
mål. förekommer inte några olägenheter med den nuvarande ordningen. 
Det torde därför inte behöva befaras att tillsynsfunktionen kommer att 

medföra några praktiska olägenheter i detta hänseende. 
Man bör också beakta att KFM utåt torde uppfattas som en myndighet. 

oavsett vilken avdelning eller vilka personer som än handlägger ärendet. 
Kommitten har i bilaga 2 (s 287) angivit tillsynsmyndighetens uppgifter. 

Genom den mera självständiga ställning förvaltaren får enligt förslaget 

innehar denne så gott som helt den direkta beslutanderätten i konkurs

förvaltningsfrågor. Av de uppgifter som åvilar tillsynsmyndigheten har 

denna -- förutom den rent exekutiva uppgiften att avgöra frågor om gälde

närens beneficium och underhåll (98 §) - endast att i vissa fall avgöra 

frågan om vilken mening som skall gälla när flera förvaltare utsetts i en 

konkurs och dessa är oense om en förvaltningsåtgärd (50 § tredje stycket). 

Tillsynsmyndigheten får således. jämfört med vad som gäller för RO i dag. 

formellt en svagare ställning och mindre befogenheter gentemot förval

taren. RSV ifrågasätter om inte tillsynsmyndighetens ställning bör för

stärkas i några avseenden. 

35 RiksdaKen 1978/79. 1 sam/. Nr 105 
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Förhil.llandet mellan förvaltare och tillsynsmyndighet är enligt förslaget 

huvudsakligen uppbyggt så att samverkan mellan dessa skall ske. Med 

tillsynsmyndigheten skall samråd ske i större frågor. Det är RSVs 

förhoppning att samråd och samverkan i praktiken skall komma att ske i 

stor omfattning och fungera tillfredsställande. Verkets centralmyndighets

funktion måste bedömas som särskilt viktig i sådana sammanhang. 
Tillsynsorganet har vissa remedier mot försumliga förvaltare. t.ex. att göra 

framställning om entledigande (80 § l och att föra talan mot rättens beslut 

om arvode till förvaltaren (211 a § ). Tillsynsmyndighetens möjlighet att 

påverka utseendet av förvaltare är emellertid inskränkt till de ordinära 

konkurserna (46 ~ ). Sådan möjlighet bör också finnas då interimsförval

tare utses i de ordinära konkurserna samt då förvaltare utses i mindre kon

kurser. Enligt verkets mening bör inte viss förvaltare kunna utses mot 

tillsynsmyndighetens avstyrkande. Skall tillsynsmyndigheten alltid höras 

kan för övrigt ifrågasättas om något behov föreligger av interimsförvaltare. 

(Se nedan under 45 och 46 §§ ). 

Det är uppenbart att en affärsmässig avveckling av ett konkursbo i vissa 

fall skulle kunna hämmas genom offentlighet hos tillsynsmyndigheten. 

Skydd för enskilds intressen av ekonomiskt slag bör därför enligt RSVs 

mening gälla för handlingar i ärende om tillsyn över konkursförvaltning. 

Detta bör beaktas vid utarbetande av reglerna om handläggningssekretess. 

Kronoji1,::Jcmyndi,::hcten i Borås: Enligt 42 § i lagförslaget skall krono

fogdemyndigheten i gäldenärens hemort vara tillsynsmyndighet. Överflytt
ning av tillsynsuppgifterna till en annan kronofogdemyndighet kan endast 

ske i samband med flyttning av konkurs frän en konkursdomare till en 

annan (201 §). För detta krävs synnerliga skäl. Det är idag sällsynt med 

flyttning av konkurs. något som fär antas bli förhållandet även i fortsätt

ningen om 201 §i detta avseende inte ändras. Enligt kfm:s uppfattning bör 
det öppnas möjlighet att flytta tillsynsuppgiften. även om 20 I § inte träder i 

tillämpning. Behov torde uppkomma exempelvis dä en person driver 

rörelse med aktiebolag. vars styrelse har sitt säte inom en annan domkrets 

än ägarens hemort och såväl aktiebolaget som ägaren försätts i konkurs. 

Det är inte heller ovanligt med samtidig konkurs av flera aktiebolag. med 

styrelsernas säten inom olika domkretsar. där bolagen har mycket gemen

samt i fråga om ägarintressen och rörelsernas drift. Kfm anser det påkallat 
med en omarbetning av 42 § i angivet syfte. Syftet kan naturligtvis också 

nås genom en uppmjukning av förutsättningarna för flyttning av konkurs 

enligt201 §. 

Det förut sagda utesluter inte ett behov för den kronofogdemyndighet 

som utövar tillsyn att fä biträde från annan kronofogdemyndighet. .. 

Samverkansregler bör därför införas i konkursförordningen. 

Kronofogdemyndigheten i Kristianstad: Beträffande redovisningen för 

förvaltningen och tillsynsmyndighetens granskning av redovisning och 
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ekonomisk förvaltning uttalas i den allmänna motiveringen till 59 § i före· 

slagen lydelse att om tillsynsmyndigheten med anledning av vad den själv 

kunnat iaktta vid genomgäng av kvartalsräkningar m.m. eller efter 

päpekanden frän annat häll finner skiil att närmare granska hokföringen 

har myndigheten befogenhet att begära redovisning och företa inventering. 

Det skulle vara mindre lämpligt om åtgärderna frän tillsynsmyndighetens 

sida fick innebörden att de företas pä grund av misstro mot förvaltningen. 

Redovisning och inventering bör företas av tillsynsmyndigheten. i alla 

konkurser dler stickprovsvis, som ett naturligt led i konkursförfarandet. 

På samma sätt bör tillsynsmyndigheten som ett naturligt led i konkurs

förfarandet i dess slutskede beredas tillfälle att gå igenom hela det skrift

liga material som använts i eller föranletts av konkursförfarandet genom 

att materialet ställs till tillsynsmyndighetens förfogande. 
Försäljningen av boets egendom. särskilt såvitt avser pris och köparens 

person. är av central betydelse för alla av konkursen berörda parter. För 

tillsynsmyndigheten är väsentligt vilka medel som finns att tillgå för att 

förhindra för lågt pris eller försäljning till olämplig person och att felaktig

heter i dessa hänseenden kan rättas till i efterhand. Ett klargörande i 

berörd fråga skulle vara av värde. 

Beträffande klander av utdelningsförslag sägs i betänkandet att det inte 

föreligger några skäl att medge tillsynsmyndighet sådan klanderrätt. 

Tillsynsmyndigheten har till uppgift att övervaka efterföljden av konkurs

lagen. Om tillsynsmyndigheten finner att det förekommer felaktighet i 

utdelningsförslaget torde det kunna vara av värde att tillsynsmyndigheten 

också kan föranstalta om ändring genom klandertalan. Det är inte angivet i 

betänkandet vilka skäl som talar emot att tillsynsmyndigheten får klander
rätt beträffande utdelningsförslaget. 

Föreslagen ändring innebär att tillsynsmyndigheten skall pröva frägan 

om ianspråktagande av gäldenärens lön under konkursen. Det torde för 

närvarande vara ovanligt att gäldenärens lön beaktas i konkursförfarandet. 

Med hänsyn till den ökande betydelse löneexekution har inom special

exekutionen förefaller det naturligt med ett närmande av reglerna om 

löneexekution i konkurs till löneexekution i specialexekutionen. Effekti

viteten i detta hänseende torde kunna ökas genom att förvaltaren äläggs att 
föranstalta om löneexekution. 

Förvaltarens åligganden såvitt avser redovisning och erläggande av 

skatter och allmänna avgifter. särskilt arbetsgivaravgift och mervär

deskatt. förefaller något oklara. Tillsynsmyndighetens uppgift och 

befogenheter bör klargöras särskilt med beaktande av att kronofogde

myndigheten kan få beröring med ett konkursbo som sådant i sin egenskap 

av företrädare för staten i fråga om sådana skatter och allmänna avgifter. 
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I delta sammanhang kan liven niimnas att någon effektiv möjlighet för 

tillsynsmyndigheten att kontrollera att konkursförvaltningen i arbetsrätts

ligt hänst:ende sköts tillfredsställande inte synes föreligga. Likaledes synes 

inte tillsynen över konkursförvaltningen i ordinär konkurs såvitt avser 

statlig lönegaranti ha rt:glerats. Garanti bör skapas för att tillsynt:n i dt:tta 

avseende blir lika effektiv som beträffande förvaltningen i övrigt. 

Beträffande frägan vilken kronofogdemyndighet som skall vara tillsyns

myndighet torde vara vägledande vilken kronofogdemyndighet som prak

tiskt har bäst förutsättningar att fullgöra tillsynsorganets uppgifter under 

olika skeden av förvaltningen. Den överflyttning av tillsynen som föresläs i 

201 *förefaller utan olägenheter kunna genomföras smidigare genom sam

verkan mellan tillsynsmyndigheterna. Konkursdomaren måste givetvis 

alltid underrättas om förekommande överflyttningar av tillsynen. 

Krom1fi1gdemy11dighete11 i Ömskii/d.1Tik: Mot bakgrund av de omfat

tande förarbetena kan förutskickas att omfattande föreskrifter mi'lste 

utfärdas i administrativ ordning för att åstadkomma en enhetlig handlägg

ning i hela landet. Ett genomförande av konkurslagskommittens nu före

liggande förslag lägger tillsynsfunktioncn i alla konkurser pa kronofogde

myndigheterna. Hur detta kommer att slå ur arbt:tskraftssynpunkt kan i 

dagens läge omöjligt förutses. 
Förvaltaren har i många avseenden en informations- och samräds

skyldighct gentemot tillsynsmyndigheten och berörda borgenärer, vilket 
kan skapa smärre problem. 

Några kronofogdemyndigheter har idag bara en kronofogde (35 st). 

Även efter ett eventuellt genomförande av KFMU:s förslag kommer en 

fjärdedel att vara "enfogdedistrikt". Såväl betr borgenärs- som tillsyns
funktiont:n kommer arbetsuppgifterna att huvudsakligen åvila kronofogde

personal. Betr de sistnämnda betonas detta också i betänkandet. 

Enligt kommitten bör en speciell enhet eller i vart fall funktion tillskapas 

på myndigheterna för tillsynsuppgifterna. Detta är som synes omöjligt på 

enfogdemyndigheterna. 

Förvaltarens samrådsskyldighet måste sålunda utformas något olika 

beroende på vilken typ av kronofogdemyndighet som utövar tillsynen. I de 

mindre distrikten fä.r det anses att han fullgjort sina skyldigheter i dessa 

avseenden genom en enda kontakt medan han i de större distrikten måste 

vända sig till olika befattningshavare eller enheter. 

Förvaltaren ålägges ingen uttrycklig skyldighet att vid indrivning av 

fordringar rådgöra med tillsynsmyndigheten. Likaså fär han genom avskaf

fandet av 79 § själv avgöra om rättegång skall inledas. förlikning ingås 

m.m. Det bör påpekas att KFM kan sitta inne med ganska ingående kun

skaper om konkursboets gäldenärer och att e'tt kunskapsutbyte regel-
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mässigt bör komma till stånd innan kostnadskrävande rättsliga åtgärder 

tillgrips. 

Landets inddning i kronofogdedistrikt överensstämmer inte helt med 

domkretsindelningen. Genom att lägga tillsynsfunktionen på den KFM där 

gäldenären har att svara för gäld i allmänhet kommer i vissa fall "fel" 

KFM att vara behörig tillsynsmyndighet. 

Det till lagrådet remitterade prop-förslagct angav här gäldenärens 

hemortskommun. Lagrådet hänvisade till att detta begrepp används i 

skattelagstiftningen och där med en speciell innebörd och föreslog istället 

en forumregel som knyter an till 6 § KL. 

I utsökningslagen används begreppet hemvist. Det vore lämpligt att i 

exekutionslagstiftningen i sin helhet begagna sig av samma utformning för 

bestämmande av KFM:s behörighet. 

USS: Kommitten har i betänkandet gjort en relativt fyllig redogörelse 

för frågor om offentlighet och sekretess. Bl.a. görs gällande att skälen för 

sekretess synes vara starkare beträffande handlingar i ärende angående 

tillsyn över konkursförvaltning än beträffande handlingar i utmätnings

ärenden enligt lagberedningens förslag till utsökningsbalk. vilket förslag 

har mött viss kritik för alltför starka sekretessföreskrifter. På grund av den 

kommande lagstiftningen om sekretess anser sig kommitten inte böra lägga 

fram några egna förslag i ämnet. 

USS -- som delar kommittens allmänna inställning till behovet av 

sekretess i detta sammanhang - anser att det finns ett klart behov av 
preciserade sekretessföreskrifter för myndighet som skall vara tillsyns

organ enligt den framtida konkurslagstiftningen. Såvitt USS förstår torde 

den pågående översynen av bestämmelserna om s.k. handlingssekretess 

och tystnadsplikt kräva avsevärd tid. Mycket talar därför för att man vid 
genomförandet av kommittens förslag gör behövliga ändringar i gällande 

sekretesslagstiftning. Därvid bör lagberedningens förslag till sekretess

bestämmelser hos exekutiv myndighet i betänkandet (SOU 1974:55) 

Utsökningsrätt Xlll kunna tjäna som förebild. 

Domareförbundet: Om kronofogdemyndigheten. mot vad förbundet 

förordar, skall handha tillsynen över konkursförvaltningen, synes den i 

förslaget gjorda uppdelningen mellan förvaltning och tillsyn i allt väsentligt 

riktig. Det strider dock mot funktionsuppdelningen att, såsom kommitten 

föreslår, lägga på tillsynsmyndigheten att pröva frågor enligt 27 och 97 §§ 

konkurslagen. d. v .s. frågor om gäldenärens beneficium. Praktiska skäl 

talar emellertid för den av kommitten föreslagna lösningen. Det måste 

dock vara olämpligt att se hela förfarandet som enbart exekutivt och därför 
låta överklagande ske i exekutivrättslig ordning, d. v .s. till länsstyrelsen. I 

stället bör tvist om beneficium prövas inom konkursförfarandets ram av 

konkursdomaren eller konkursdomstolen. 

Om man väljer kronofogdemyndigheten som tillsynsorgan vinner man. 
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sil.som kommitten anför. att riksskatteverket kan ge service och informa

tion. Utan att förringa värdet av det stöd som kronofogdemyndigheten kan 
fä på detta sätt. vill förbundet framhålla. att denna verksamhet inte kan 

ersätta den allmänna erfarenhet av konkursförvaltning som enligt vad ovan 

anförs bör finnas hos den som utövar tillsynen. särskilt i ordinära kon

kurser. Riksskattcverkets verksamhet får vidare inte innebära att förvalt

ningen styrs eller att konkursdomarens och domstolens rätt och skyldighet 

att pröva tvister träds för när. 

Kr11111di1gdc'.f'örcningrn: Tillsynsmyndigheten måste vid varje särskilt 

tillfälle kunna fä full insyn i förvaltningen och ta del av räkenskaperna utan 

att särskilda förutsättningar för granskning uppställs. Förslaget bör därför 

omarbetas så att denna tillsynsmyndighetens behörighet klart framgår av 

lagtexten. 
Vad gäller medelsplaceringcn lämnas i förslaget direktiv om att pengar 

skall göras räntebärande på bankkonto. Medel skulle sålunda komma att 

finnas på många konton hos ett flertal bankkontor. Mera rationellt och 

ägnat att underlätta tillsynen är att medlen görs räntebärande genom 

insättning senast tredje dagen efter betalning på postgiro/kapitalkonto på 

samma sätt som nu gäller för KFM. 

Fiircningen a11kturiseracle re1·i.wrer: Kommitten har föreslagit (59 *l att 

tillsynsmyndigheten. om särskilda omständigheter föranleder det. skall 

äga utse en eller flera revisorer för granskning av boets räkenskaper och 

förvaltning i övrigt. FAR biträder detta förslag men vill därutöver föreslå 

att i vissa fall krav på utseende av revisor intages i lagen. 

3.3 Granskningsmän 

Hm·rätten ö1·er Skåne och Blekinge: Kommitten anser inte att det finns 

tillräckligt behov av att särskilda granskningsmän skall kunna utses i 

mindre konkurser. Kommitten föreslår däremot att institutet skall finnas 

kvar i ordinära konkurser. Hovrätten delar uppfattningen att gransknings

män inte behövs i mindre konkurser och vill ifrågasätta om man inte också 

kan avvara dem i ordinära konkurser. Att döma av den av kommitten 

gjorda statistiska undersökningen (se bilaga I tab 7) utses granskningsmän 

sällan. Behovet i framtiden måste bedömas med hänsyn härtill och mot 

bakgrund av kommittens förslag om konkursförfarandets utformning i 

övrigt. 

Institutets uppgift har varit att ge andra borgenärer än dem som bestämt 

valet av förvaltare en viss inblick i och ett visst inflytande på förvalt

ningen. Såsom kommitten själv berört har denna grund för gransknings

männcns funktion väsentligen rubbats genom förslaget att konkurs

domaren skall överta borgenärernas uppgift att utse förvaltare. Förvalt" 

ningen skall även i framtiden stå under tillsyn. Institutet allmänt ombud 
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inrättas. Vidare fär borgenärerna möjlighet till direkt insyn och kontroll 

genom förslaget om samråds- och informationsskyldighei för förvaltaren. 

Mot bakgrund av det anförda torde det. enligt hovrättens mening. 
knappast vara någon olägenhet att utmönstra gransknirgsmännen ur lagen. 

-- Om det befinns att granskningsmännen skall finnas kvar. hör dock 

konkursdomaren fortfarande ha befogenhet att bestämma deras antal. 

Detta hör komma till uttryck i lagtexten. 

Stockholms tinKsriilt: Som kommitten påpekar utses granskningsmän 

sällan. Av den statistiska utredningen (tabell 7) framgår att av 34 under 

1974 avslutade konkurser vari granskningsmän utsetts var 31 anhängiga 

vid tingsrätter i Södermanlands län. De granskningsmän som utsetts vid 

dessa tingsrätter har enligt vad som framgår av ett i betänkandet (s. 153) 

redovisat uttalande av länsstyrelsen i länet fullgjort uppgifter av den art 

som enligt kommittens förslag (43 a §) skall ankomma på allmänt ombud. 

Vid landets övriga tingsrätter har utsetts granskningsmän i endast tre kon

kurser. vilket motsvarar ett genomsnitt av omkring 0.2 procent. Vid Stock

holms tingsrätt har i vart fall under de fem senaste åren ej förekommit att 

granskningsman utsetts i någon konkurs. Det kan redan med tanke på att 

möjligheterna att få granskningsman utsedd hittills utnyttjats i endast ett 

fåtal konkurser sättas i fråga om det finns anledning att behålla konkurs

lagens bestämmelser om granskningsman. Om kommittens förslag om 

utseende av förvaltare, om samråd och information samt om allmänt 

ombud genomföres, förlorar enligt tingsrättens mening bestämmelserna 

om granskningsman ytterligare i betydelse. Dessa bestämmelser bör därför 

som innebärande en överorganisation upphävas. 

Liinsstyrelsen i Södermanlands liin: I yttrande över kommittens betän

kande "Förenklad konkurs m.m." har länsstyrelsen bl.a. framfört att det 

allmänna borde beredas större insyn i konkursförvaltningen genom en 

utveckling av granskningsmannainstitutet. Genom kommittens förslag och 

vad ovan framförts angående tillsynen finner länsstyrelsen att det 

allmännas insyn i förvaltningen tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt. 

Länsstyrelsen finner emellertid angeläget att även andra borgenärsgrupper 

fär möjlighet till insyn i förvaltning genom kommittens förslag att bibehålla 

granskningsmannainstitutet. 

Länsstyrelsen i Kalmar liin: Förslaget om granskningsmän tillstyrkes då 

behov härav finns och då det är en klar förbättring att granskningsman kan 

utses när som helst under konkursen. Länsstyrelsen förutsätter att nödiga 

resurser för detta ändamål ställs till länsstyrelsens fönogande. 

Adl'okatsam.fundet: Formuleringen av 43 § synes mindre lyckad, då den 

till skillnad från nuvarande lydelse kan medföra att ett stort antal gransk

ningsmän kan förordnas i en konkurs. Konkursdomaren bör enligt sam

fundets mening ha befogenhet att begränsa antalet granskningsmän, och 

detta bör komma till uttryck i lagtexten. 
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4 Arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen vid konkurs 
JK: Föreskriften att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer skall förordna allmänt ombud i varje särskild konkurs förefaller 
opraktisk. Jag vill ifrågasätta om det inte är lämpligare att ett antal 
personer i varje län förordnas till allmänna ombud och att konkurs

domaren bland dessa utser en person att vara allmänt ombud i den 

aktuella konkursen. 
Hovrätten ih'er Skåne och Blekinge: Hovrätten finner det i betänkandet 

framlagda förslaget om tillskapande av ett allmänt ombud välgrundat och 

tillstyrker förslaget. 
Göteborgs tingsrätt: Tingsrätten delar uppfattningen att det är viktigt 

att de arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressena beaktas då företag 
går i konkurs samt att dessa intressen tillvaratas av ett särskilt organ. 

Varken förvaltaren eller tillsynsmyndigheten kan lämpligen anförtros 
dessa uppgifter. Förvaltaren skall ju närmast se till att resultatet blir 
gynnsamt för borgenärerna och de uppgifter som är i fråga ligger inte inom 
kronofogdemyndighetens verksamhetsområde. Uppgifterna bör för övrigt 
inte anförtros ät tillsynsmyndigheten. Tingsrätten ställer sig dock tveksam 

till lösningen med ett särskilt förordnat allmänt ombud. Det kan ifråga
sättas om det inte är lämpligare att nå.got redan befintligt organ med 
uppgifter inom arbetsmarknads- och regionalpolitiken, exempelvis läns

arbetsnämnden. med vilken förvaltaren ändå ofta har kontakter, tillvaratar 
dessa intressen. Det finns en risk för att ett allmänt ombud endast blir en 

byräkratiserande mellanhand. 
Västerås tingsrätt: Förslaget är välbetänkt och ägnat att underlätta ett 

önskvärt samspel mellan konkursförvaltningen och det allmänna. 
Kron<~(ogdemyndigheten i Stockholm: Enligt förslaget skall en särskild 

funktionär benämnd allmänt ombud kunna tillsättas i alla konkurser där 
gäldenären är näringsidkare. Allmänna ombudets uppgift skall vara att i 
konkursen tillvarata sådana arbetsmarknads- och regionalpolitiska 
intressen som inte grundas pä fordringar hos konkursföretaget. Som 
kommitten själv konstaterar torde i de flesta fall de arbetsmarknads- och 
regionalpolitiska intressena tillvaratas väl av de myndigheter som i före
kommande fall bevakar samhällets borgenärsintressen i konkursen. Såväl 

konkursförvaltare som tillsynsmyndighet kan när så erfordras samråda 
med de organ som företräder samhällsintressena. Vi är därför inte över

tygade om att något behov föreligger av allmänt ombud i konkurser. 

Kronofogdemyndigheten i Kristianstad: I betänkandet sägs att även det 

allmänna ombudet vid fullgörandet av sitt uppdrag måste ha konkursens 
syfte - att bereda en insolvent gäldenärs samtliga borgenärer möjlighet att 

få betalt ur hans egendom så långt denna förslår -- för ögonen. Det måste 

- vid behov genom tillskott av statliga medel - tillses att borgenärerna 
inte får sin utdelning i konkursen minskad till följd av att arbetsmarknads
eller regionalpolitiska intressen tillgodoses. Det vore av värde med ett 
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klargörande i frågan med vilka medel sådant tillskott skall bestridas och 

ett närmare angivande av regleringen av intressekollisioner av ifråga

varande slag. 

Kronofogdemyndigheten i Östersund: Kommittens förslag att inrätta 

ett nytt organ. benämnt "allmänt ombud". kan inte fylla någon funktion. 

De intressen. som ombudet skulle sättas att bevaka. kan inte nämnvärt 

tillgodoses efter det konkursbeslutet blivit ett faktum. De åtgärder. som 

kan ifrägakomma. måste sättas in av länsstyrelsens regionalekonomiska 

enhet, företagarförening samt länsarbetsnämnd och andra offentliga organ 

så snart t.ex. personalintensiva företags obestånd yppas. Den metod. som 

i brist på klara direktiv. utvecklats på många häll är att KFM i samråd med 

dt: nämnda organen inventerar vilka möjligheter som finns för refinan

siering och ackord m.m. KFM måste ge skäligt rådrum för beslut om stöd

åtgärder, innan konkurshotet sätts i verket. KFM bör också direkt 

kontakta och informera de lokala arbetstagarorganisationerna. (I t.ex. 

Jämtlands län medverkar KFM i den särskilda gruppen för uppföljning av 

stödföretag. GRUS, och kan där på ett tidigt stadium informera om vilka 

företag som p.g.a. restförda skatteskulder kan antas vara på obestånd). I 

sinom tid bör företagsobeständskommitten (FOK) kunna precisera 

formerna för samarbete mellan KFM och andra myndigheter samt övriga 

intressenter. Under alla förhållanden synes det innebära en onödig 

överorganisation med ett särskilt allmänt ombud. De regionalekonomiska 

enheterna måste kunna fylla den funktion kommitten avsett att lägga på 

ombudet. 

AD: Ett avsnitt i kommittens betänkande ägnas ät arbetsmarknads- och 

regionalpolitiska intressen. Arbetsdomstolen anser sig inte ha anledning 

att närmare granska detta avsnitt. Domstolen vill emellertid framhålla att 

problem måste uppkomma för en konkursförvaltare när han tar ställning 
till frågan huruvida konkursboets rörelse omedelbart skall avvecklas eller 

drivas vidare. Ett snävt hänsynstagande till borgenärsintressena kan 
måhända tala för det första alternativet under det att beaktande av arbets

marknadspolitiska och regionalpolitiska intressen talar för det andra 

alternativet. Kommitten har i sitt betänkande uttalat att konkursinstitutets 
grundläggande syfte att så långt möjligt ge borgenärerna betalt ur gälde

närens bo i första hand blir vägledande (se betänkandet s. 177). Inom 

denna ram måste emellertid enligt kommittens uppfattning även de anställ

das situation beaktas. Enligt arbetsdomstolens mening är det emellertid 

angeläget att ytterligare understryka att konkursförvaltaren inte kan lämna 

arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen obeaktade. I detta 

sammanhang kan erinras om att 13 kap. 11 § aktiebolagslagen ( 1975: 1385) 

innehåller en särskild regel om att bolagets rörelse under likvidation får 

fortsättas om det behövs för att de anställda skall fä skäligt rådrum för att 

skaffa sig ny anställning. Det vore enligt arbetsdomstolens mening av 

värde att ha en liknande bestämmelse i konkurslagen. 
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AMS: Genom arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken har statens 

intressen i näringslivet kommit att öka i hög grad. Ett ökat hänsynstagande 

till dessa intressen är därför ofrånkomligt. Kommitten föreslår att rege

ringen eller myndighet som regeringen bestämmer i alla konkurser där 

gäldenären är näringsidkare skall kunna tillsätta ett allmänt ombud med 
samma befogenheter som en granskningsman. Det allmänna ombudet skall 

bevaka arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen som inte grundas 

på fordringar hos konkursföretaget. 

Det vore önskvärt att möjligheter inom konkursinstitutets ram kunde 

skapas för anstånd med åtgärder. som allmänna ombudet finner stå i 

uppenbar strid med arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen. i 

avvaktan på att alternativa lösningar prövas av de för regionalpolitiken 

närmast ansvariga organen. 

Styrelsen anser för sin del att denna fråga bör göras till föremål för 

utredning antingen särskilt eller inom ramen för kommittens fortsatta 

arbete. 

Länsstyrelsen i Södcrmanlands liin: Länsstyrelsen har vidare i sitt 

tidigare avgivna yttrande efterlyst möjligheten för det allmänna att genom 

insyn i konkursförvaltningen bevaka och tillvarata även de arbets

marknadspolitiska och regionalekonomiska intressena. Länsstyrelsen 

hälsar därför med tillfredsställelse kommittens förslag angående allmänt 

ombud för bevakning av dessa frågor. 

Länsstyrelsen i Kalmar län: Länsstyrelsen delar de uppfattningar som 

framförs att såväl arbetsmarknadspolitiska som andra samhälleliga syn
punkter bör beaktas i större företagskonkurser. Vid härvarande läns

styrelse har den särskilda beredningsgruppen försöksvis utökats med före

trädare från skatteavdelningen (uppbördsenheten) för att tillföra bered

ningsgruppen information vad avser företag som erhällit statligt stöd. 

Beredningsgruppens sammansättning och arbetsområde framgår av 

bilaga 15 . Någon utvärdering av den utökade bevakningsgruppens arbets

uppgifter har ännu ej ägt rum. 

Länsstyrelsen delar kommittens uppfattning att länsorganens uppfölj

ningsskyldighet gentemot företag som råkat i ekonomiska svårigheter bör 

kompletteras med en möjlighet att -- när konkursen väl är ett faktum -

verka för en sådan lösning att de regionalpolitiska intressena blir tillgodo

sedda. Länsstyrelsen har under de senaste åren gjort den erfarenheten att 

konkursförvaltarens skyldighet att samråda och samverka med berörda 

länsmyndigheter inte synes självklar. Konkurser har i några fall avvecklats 

på ett sätt som inte varit i överensstämmelse med allmänna samhälleliga 

mäl. Länsstyrelsen finner det därför riktigt att samhällsorganen får en 

särskild företrädare i konkursförfarandet i form av ett allmänt ombud. 

5 Denna bilaga här utesluten. 
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Ulnsstyrelsen kan däremot inte ansluta sig till kommittens förslag att 

central statlig myndighet skall pröva behovet av allmänt ombud och utse 

famplig person. Uinsstyrelsen anser att kunskapen om när behov av 

allmänt ombud föreligger finns hos de regionala myndigheterna. Dessa har 

ocksä god överhlick över fampliga personer som kan fungera som allmänt 

omhud. Ulnsstyrclsen vill därför förorda att fansstyrelsen anförtros 

uppgiften att besluta både när allmiint omhud skall utses och vem som 

skall förordna~. 
Länsstyrelsen ifrågasätter om inte för omhudet bör tillskapas hetydligt 

bilttre möjligheter att påverka att driften uppehälls i ett konkurshotat 

företag. Länsstyrelsen har givetvis inte möjlighet att närmare ange rikt

linjerna hiirför. En utgångspunkt bör emellertid vara att omhudet i någon 

form kan ge utfästelser om statliga stödåtgänler av olika slag. 

LO-Jistri/..tet i sydiistra S1wiRe: 1 43 a S och 51 a S föreslås att om hud 

skall förordnas, med uppgift att verka för att arbetsmarknads- och 

regionalpolitiska intressen heaktas. Det hordc här slås fast klarare att 

sädan person skall ha god kännedom om lokala och regionala förhållanden 

samt ha nära anknytning till löntagarorganisationerna. Samråd och 

information skall ske med herörda horgenärer, som vi förutsätter gäller 

anstiillda och deras organisationer i första hand eftersom dessa fordringar 

är förmänsherättigade. Om tillsynsmyndighet skall fä ett avgörande in

flytande på frågor som rör den fortsatta verksamheten av gäldenär borde 

det i så fall klart anges att detta ska ske i samråd med de anställda och 

deras organisationer. som i sin tur alltid har och förutsättes ha nära 

kontakt med Hlnsarhetsnämnd och myndigheter som ur sysselsättnings

synpunkt kan ge sådant stöd för fortsatt verksamhet som situationen 

kräver. Länsstyrelsernas heredningsgrupper bör via länsarbetsnämnder

nas representation kunna företrädas av resp. arbetsgivare- och arhets
tagareparten i länsarbetsnämnderna. 

Uinsstyre/sen i G6tebor!(s och Bohus län: I sitt ovannämnda yttrande 

framhöll länsstyrelsen nödvändigheten av att arbetsmarknads- och 

regionalpolitiska intressen togs till vara vid förvaltningen av företagskon

kurser. Genom förslaget att vid behov ett allmänt ombud skall kunna för

ordnas. synes dessa intressen nu bli tillgodosedda. 

USS: I likhet med kommitten anser USS att någon utanför krono

fogdemyndigheten bör tillvarata de arbetsmarknads- och regionalpolitiska 

intressena vid konkurs. Av samma skäl. som gäller i fråga om den 

egentliga tillsynen över konkursförvaltningen, måste dock uppgiften 

anförtros ett permanent organ eller krets av organ. Mycket talar för att 

länsstyrelserna bör sköta dessa angelägenheter. En tjänst som allmänt 

omhud med angivna arbetsuppgifter kan inrättas på t.ex. länsstyrelsernas 

planeringsavdelningar. Härigenom skapas goda möjligheter för den 

allmänna överhlick av näringslivet i regionen, som krävs i detta samman

hang. och för direkta kontakter med centrala myndigheter och regeringen. 
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FOK: Utredningen har föreslagit ett nytt organ för tillgodoseende av de 

arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressena. Behovet av en ordning 
där nämnda intressen bättre kan tillgodoses i en konkurs har vid skilda till

fällen understrukits från flera håll. FOK delar denna uppfattning. 
Enligt utredningen skulle det nya organet - allmänna ombudet- endast 

ha rådgivande funktioner. Denna princip synes riktig. Att ge allmänna 
ombudet ställning som medförvaltare skulle nämligen. enligt FOK:s 
mening. onödigtvis "byr!\.kratisera" förvaltningen. Dessutom kan det 

förntsättas att förvaltaren endast undantagsvis frångår det allmänna 
ombudets förslag. Åtminstone på en punkt kan emellertid dessa undantag 
medföra allvarliga konsekvenser för de intressen som det allmänna 

ombudet är satt att bevaka. FOK åsyftar därvid förvaltningsbeslut som 
innebär nedläggning eller inskränkning av näringsverksamhet eller för

säljning till annat företag som bedöms olämpligt ur regional- eller syssel
sättningspolitisk synvinkel. Vid skilda uppfattningar i en sådan fråga 

mellan förvaltaren m.:h allmänna ombudet bör, enligt FOK:s mening, 
frågan hänskjutas till borgenärernas avgörande, framför allt på grnnd av att 

det vid ett borgenärssammanträdc finns större utrymme för att tillgodose 
bMe de enskilda och offentliga borgenärernas intressen och förhandla sig 
fram till en lösning. 

På anförda grunder föreslår FOK att i lagstiftningen införs en bestäm
melse av innebörd att fråga om inskränkning eller nedläggning av närings

verksamhet eller försäljning till annat företag som bedöms olämpligt ur 
regional- eller sysselsättningspolitisk synvinkel skall, då allmänna 
ombudet inte biträder förvaltares mening, hänskjutas till borgenärernas 
avgörande. 

Enligt utredningens förslag skall regeringen eller den myndighet rege

ringen bestämmer äga utse allmänt ombud med de funktioner. som redo
visats i det föregående. FOK anser sig i sammanhanget böra erinra om, att 
kommitten erhållit uppdraget pröva lämpliga former för att handha 
uppföljningsverksamheten och åtgärderna i syfte att effektivt ta till vara 
statens intressen vid företags obestånd. Enligt FOK:s mening bör 
allmänna ombudet utses av det organ, som framdeles skall ansvara för 

nämnda uppgifter. Genom sådan ordning anser FOK samordningssträvan

dena bäst kunna tillgodoses. I avvaktan på att utredningsarbetet så fram
skridit, att ett slutligt ställningstagande kan göras i organisationsfrågan, 

finner FOK utredningens förslag i fråga om utseende av allmänt ombud 
välbetänkt. 

Advokatsamfundet: I praktiken är det oftast till fördel för avvecklingen 
om konkursförvaltaren samråder med kommunala och statliga organ. Det 
allmännas önskemål i fråga om sysselsättningen har ofta medfört möjlig

heter för konkursförvaltningen att med hjälp av erbjudande om stöd
ätgärdcr av olika slag åstadkomma en för konkursboet gynnsam av

veckling genom försäljning av rörelsen. Till följd härav anser samfundet 
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förslaget om tillskapande av funktion som allmänt ombud i företags

konkurser välbetänkt och ägnat att underlätt~1 en för konkursförvaltningen 

önskvärd kommunikation med det allmänna. 

Kroni~fogdeföreningen: Kommitten har föreslagit. att ett "allmänt 

ombud" skall finnas i näringsidkares konkurs för att tillvarata arbets

marknads- och regionalpolitiska intressen. Förslaget är i denna del 

knappast välmotiverat. eftersom de intressen ombudet skulle sättas att 

bevaka inte nämnvärt kan tillgodoses efter det beslut om konkurs fattats. 

De åtgärder. som kan och bör ifrågakomma. måste sättas in i ett betydligt 

tidigare skede av I.ex. KFM. länsstyrelsens regionalekonomiska enhet 

och företagarförening samt länsarbetsnämnd i samverkan. I flera län har 

redan bildats sådana samarbetsgrupper, som försöker arbeta för en rekon

struktion av bl.a. personalintensiva företag. så snart företagens obestånd 

yppas. I detta arbete medverkar också kreditgivarna och även arbets

tagarnas fackliga organisationer. Det bör framhållas att KFM trots bristen 

på klara normer för skatteindrivningen får anses oförhindrad att ta hänsyn 

till sysselsättningsfrågorna genom att bl.a. ge skäligt rådrum för andra 

samhällsorgans beslut om stödåtgärder. Inte sällan bortser KFM frän de 

rent fiskaliska intressena och försöker verkställa en mera översiktlig 

ekonomisk bedömning. som kan leda till att KFM medverkar till skatte

ackord i syfte att verksamheten vid företag med många anställda skall 

kunna fortsättas. Företagsobeståndskommitten (FOK) har f.ö. i uppdrag 

att närmare formulera målsättningen för skatteindrivningen och lämna 

förslag om regler för samarbetet mellan de olika offentliga organen. Av det 

anförda torde framgå. att det "allmänna ombud" kommitten föreslagit 

knappast skulle ha någon funktion att fylla. Förvaltaren bör i stället 
åläggas att vid behov ta direkt kontakt med nämnda länsorgan. som sedan 

någon tid före konkursen bör vara väl insatta i de aktuella problemen. 

Tillsynsorganet skall givetvis verka för sådant samarbete. 
Bankfi"ire11i11gen: Bankföreningen tillstyrker förslaget om möjlighet att 

förordna allmänt ombud i företagskonkurser. 

Kommitten uttalar i betänkandet bl.a. följande (sid. 158): "Det måste -
vid behov genom tillskott av statliga medel -- tillses att borgenärerna inte 

får sin utdelning i konkurser minskad till följd av att arbetsmarknads- och 

regionalpolitiska intressen tillgodoses". Det är önskvärt att vad kom

mitten sålunda uttalat blir bekräftat under riksdagsbehandlingen. 

Sl'eriges Fireningshankers fiirhund: Kommittens förslag om till

skapandet av funktionen allmänt ombud i företagskonkurser tillstyrks av 

förbundet. 

LO: Tyngdpunkten i betänkandet ligger i förslag till nya regler om 

konkursförvaltning och tillsyn över denna. Således har kommitten ej 

närmare berört konkursförvaltningens syfte eller konkursförvaltarens 

övergripande uppgifter. I kommittens förslag. liksom i gällande KL. 

stadgas därför. att förvaltaren skall "besörja de ärenden som röra borge-

11ärernas gemensamma rätt och bästa". 
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Detta uttalade syfk att tillvarata borgenärernas intressen kan många 

gånger gå sti1.:k i stäv med de anställdas intresse av fortsatt verksamhet. De 

ansfallda har visserligen själva ställning som borgenärer men intresset av 

fortsatt verksamhet och kraven på trygghet i en fortsatt anställning spelar 

en självständig roll vid sidan av denna borgcnärsställning. 

LO anser att så länge de anställdas intressen av fortsatt verksamhet och 

trygghet i anställningen inte särskilt markeras i KL. kommer konkursför

valtarna även i framtiden att i första hand beakta borgenärernas intresse 

på bekostnad av de anställdas berättigade krav på fortsatt sysselsättning. 

På liknande sätt förhåller det sig med 62 § i betänkandet. Där sägs att 
"boets egendom skall säljas så snart det lämpligen kan ske". LO och flera 

LO-förbunds erfarenhet är att denna målsättning i många konkursfall för

hindrat en handläggning. som syftar till att ge de anställda en chans till 

framtida fortsatt sysselsättning. Visserligen innebär kommittens förslag till 

61 § en vidgad möjlighet till fortsatt verksamhet, men i specialmotive

ringen till 61 § sägs att bedömningen "får göras av förvaltaren efter samråd 

- - -. Konkursinstitutets grundläggande syfte att så länge som möjligt ge 

borgenärerna betalt ur gäldenärens bo blir härvid i första hand väg

ledande." Det sägs vidare att även de anställdas situation måste beaktas. 

LO:s bestämda uppfattning är. att det bör framgå direkt i KL att de 

anställdas intressen skall ha en central ställning vid bedömningen av om 

verksamheten skall avvecklas. I annat fall kommer liksom hittills konkurs

förvaltaren att prioritera en snabb försäljning av boets egendom. 
Bestämmelsen i 62 § måste dänör. enligt LO:s mening, kompletteras 

med en uttrycklig bestämmelse om att förutsättningarna för en fortsatt 

verksamhet alltid skall prövas. 

Med ovan berörd fråga sammanhänger frägan angående allmänt ombud. 

Kommitten föreslår att ett allmänt ombud skall kunna tillsättas i alla 

företagskonkurser. Syftet är att arbetsmarknads- och regionalpolitiska 

intressen, som inte grundar sig pä fordringar hos konkursboet skall bli 

företrlidda i konkursen. Det allmänna ombudet skall således ej företräda 

konkursboet utan ombudets roll synes närmast vara att ge konkursför

valtaren råd i arbetsmarknadsfrägor. Detta framgår exempelvis av betän

kandet 51 a * där det anges att förvaltaren skall höra allmänna ombudet i 

frågor som berör arbetsmarknads- eller regionalpolitiska intressen. 

LO noterar med tillfredsställelse förslaget om tillskapandct av möjlig

heten att utse allmänt ombud i företagskonkurs. Emellertid anser LO att 

det allmänna ombudets ställning måste förstärkas för att ombudet 

effektivt skall kunna verka på det sätt som kommitten har avsett. Således 

anför kommitten (sid. 108) att "Samrådsskyldigheten innebär att för

valtaren i konkursen. där allmänt ombud har tillsatts. inte får besluta om 

nedläggning eller fortsättning av driften vid företaget eller om friställning 

av personer utan att ha samrått med ombudet." Enligt LO:s mening bör 
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detta uttalande fä en direkt motsvarighet i lagtexten . .'i I a § skulle dä 

kunna formuleras efter förebild av 11 § MBL. Detta skulle leda till att 

konkursförvaltaren vore skyldig att "primärförhandla" med det allmänna 

ombudet innan förvaltaren fattar eller verkställer ett beslut av arbets

marknadsmässig natur. Utöver denna förhandlingsskyldighet anser LO att 

särskilda befogenheter bör tilläggas det allmänna ombudet. Således bör i 

lagtexten tas in bestämmelser om att förvaltaren eller borgenärerna (i 

a<.:kordsfallet) i vissa fall skall vara skyldiga att anta bud eller förslag frän 

allmänna ombudet. Lämnar exempelvis allmänna ombudet ett bud pä till

gångar i konkursen som svarar mot det värde som finns upptaget i 

konkursbouppteckningen. skall sådan skyldighet föreligga. Inlämnas flera 

bud på tillgångarna på högre belopp än vad bouppte<.:kningcn visar, bör 

borgenärernas skyldighet att antaga anbud frän allmänna ombudet kvarstå, 

om ombudets anbud höjs i motsvarande män. Erbjudande från allmänna 

ombudet kan omfatta anbud från staten. statligt företag eller företag som 

pä något sätt stöds av staten. Det allmänna ombudet bör även fä en ren 

beslutanderätt i konkursförvaltningen när det gäller exempelvis ansökan 

om bidrag enligt kungörelsen om statsbidrag till nedläggningshotade 

företag för att möjliggöra fortsatt drift. 
LO anser att även arbetstagarorganisationerna har ett motsvarande 

intresse av att kunna tillsätta ett ombud eller löntagarkonsult. Det är 

många gånger inte tillräckligt med informations- och förhandlingsreglerna i 

M BL. utan det krävs att arbetstagarorganisationen omedelbart efter 

konkursen bereds tillfälle till medverkan genom en löntagarkonsult. LO 

noterar med tillfredsställelse att denna möjlighet öppnats genom Nya 

Arbetsrättskommittcns förslag "Fackliga förtroendemän, möten på betald 

arbetstid och arbetslivsforskning''. 

TCO: Beträffande den särskilda funktionär. benämnd allmänt ombud. 

som skall kunna tillsättas med uppgift att i konkursen tillvarata arbets
marknads- eller regionalpolitiska intressen, förordas i betänkandet, att 

denne skall tillsättas av regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer. Då de anställda i de flesta fall torde ha bäde insikter i före

tagets problem och kännedom om personer som är lämpliga att vara 

allmänt ombud bör det enligt TCO:s mening i lagen föreskrivas att lokal 

arbetstagarorganisation skall höras innan allmänt ombud förordnas. 
SAF: I en konkurs ställs mot varandra olika sinsemellan stridande 

intressen: borgenärernas. de anställdas och samhällets. Med åberopande 

av olika skäl. vilka hänför sig till önskemålet att undvika onödiga konkurs

fall och nedläggningar, framlägger kommitten förslag som avser att i 

betydande grad jämställa konkurs med den situation som föreligger före 

konkursfallet. Sålunda föreslås att konkurslagen tillföres en bestämmelse 

(§ 43 a) enligt vilken regeringen skall fä möjlighet att förordna allmänt 

ombud med uppgift att verka för att arbetsmarknads- och regionalpolitiska 

intressen beaktas. Förvaltaren har skyldighet att höra det allmänna 

ombudet. 
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f'öreningen instiimmer i och för sig i bedömningen att arbetsmarknads

och regionalpolitiska intressen häst tillgodoses så länge företaget inte 

försatts i konkurs. Detta är en sak för sig. Det kan ifrågasättas om ett 

allmänt ombud i enlighet med förslaget har någon egentlig funktion att 

fylla sedan konkurs väl intriiffat. Föreningen vill understryka betydelsen 

av att konkurslagstiftningen inte utformas så att konkursföretag av 

politiska skäl förvaltas till borgenärernas förfäng. 

LRF: Förslagen om allmänt ombud - - - synes ändamålsenliga. 

Sl'enska företagares riksförbund: Kommitten föreslår att det tillskapas 

ett s.k. allmänt ombud vid konkurs. Ombudet skall höras av förvaltaren i 

frågor som avser arbetsmarknads- och regionalpolitiska intressen. Det 

förutsätts att tillgodoseende! av sådana intressen inte fär medföra att 

borgenärernas ställning försämras. - Förbundet anser inte att förslaget på 

denna punkt innebär någon förbättring och att det snarare medför risker 

för borgenärerna. Det kan inte påstås att förvaltaren hittills. i konkurser av 

någon betydelse, vare sig velat eller kunnat förbli ooricnterad om de 

aktuella intressena. Ett allmänt ombud skulle däremot -- tvärtemot vad 

som förutsatts - lätt kunna utvecklas till ett organ som motarbetar borge

närernas intressen. Det skulle ske redan om nödvändiga avvecklings

åtgärder bleve försenade på grund av olika framställningar frl'm det 

allmänna ombudet. För arbetsmarknads- och regionintressen är avveck

lingen av företaget ju. på kort sikt, något negativt. 

Ha11delskammarf<'frb1111det: I betänkandet förordas att ett s.k. allmänt 

ombud ska kunna förordnas med uppgift att verka för att arbetsmarknads

.och regionalpolitiska intressen blir tillgodosedda i konkursförvaltningar. 

Förbundet är fullt på det klara med att särskilt större konkurser kan få 

arbetsmarknadsmässiga och regionala följder. I de fall där uppsägning av 

anställda måste ske kommer förvaltaren redan vid varsel i kontakt med 

arbetsmarknadsmyndigheter. Icke desto mindre är det förbundets uppfatt

ning att konkursförfarandet till sin natur är en civilrättslig avveckling av ett 

förhållande mellan gäldenär och borgenär. Förvaltarens uppgift är således 

i första hand att tillse att borgenärernas intresse av att få betalt för sina 

fordringar tillgodoses. Endast om samtliga borgenärer som kan komma 

ifråga för erhållandet av utdelning i en konkurs är överens kan andra 

intressen få bli avgörande för förvaltningens bedrivande. Från denna 

utgångspunkt synes det mindre motiverat med ett lagstadgat obligatoriskt 

samråd med ett allmänt ombud av det slag som föreslås i betänkandet. 

Förbundet ställer sig således tveksamt till kommittens förslag härvidlag. 

Fiiretaf:?are.föreni11Rarna.1· förbund: Tillskapandet av funktionen som 

allmänt ombud bör vara ägnat att underlätta ett för konkursförvaltningen 

önskvärt samråd med kommunala och statliga organ. 

Lvkala skattemyndighe1en i Stockholm: Det är ofta ur allmänna 

arbetsmarknads- och regionalpolitiska aspekter tämpligt att viss verksam

het fortsättningsvis bedrivs på. viss ort. Detta får dock inte innebära att en 
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företagare eller företriidare för ett företag ges möjlighet att fortsätta en 

verksamhet, som kan het rak tas som ekonomiskt brottslig. Fall före

kommer nämligen när rörelseidkare systematiskt sätter företag i konkurs, 

inncbiiramle att staten drabbas av förluster både vad avser skaller och 

avgifter. Likas{1 drabbas lönegarantifonden onödigtvis av utgifter. Bestäm

melserna om nedsättning av aktiekapital. när detta iir till två tredjedelar 

förbruka! har i dessa fall inre iakllagits. (Myndigheten) förutsätter att 

prohlem av denna art närmare utreds i kommittens fortsatta verksamhet. 

5 Tvistiga fordringar i ordinära konkurser 

J K: Kommittens förslag att förlägga förlikningsverksamheten till kon

kursdomstolen (konkursdomaren) kan jag i princip ansluta mig till. Jag vill 

emellertid erinra om den redan tidigare diskuterade möjligheten att låta 

förberedelsen ersätta förlikningssammanträdet. Under förberedelsen bör 

liksom i vanliga dispositiva tvistemål förlikning kunna stadfästas och dom 

meddelas i anledning av talan som medgivits eller eftergivits. Huvudför

handling bör kunna hållas i omedelbart samband med förberedelsen beträf

fande en del av de fordringar varom förlikning inte har kunnat träffas. Kan 

huvudförhandlingen inte äga rum genast. bör den sättas ut till senare till

fälle. Det bör också vara möjligt att hålla fortsatt förberedelse och huvud

förhandling i omedelbart samband med denna. Genom en sådan handlägg

ningsordning som den nu skisserade bör förfarandet enligt min mening 

kunna förenklas avsevärt. 

När det gäller rättens sammansättning vid sådan huvudförhandling i mål 

om tvistiga fordringar som inte äger rum i omedelbart samband med för

beredelse anser jag att rätten bör bestå av tre lagfarna domare. 

/::11 minoritet i Giita hm·rätt (hm·rättspresidenten Åqi·ist, horrä1tslag

man11e11 Larsson och adj. ledamoten Palmer): Vi har i det föregående an

slutit oss till kommittens förslag att ersätta rättens ombudsman med krono

fogdemyndigheten som tillsynsmyndighet. Vi delar kommittens uppfatt

ning att det inte ligger i linje med tillsynsmyndighetens uppgifter att ägna 

sig åt förlikningsverksamhet. Förlikningsuppgiften. som är av utpräglat ju

diciell karaktär, bör som kommitten föreslagit anförtros konkursdomaren. 

Även i övrigt ansluter vi oss till de av kommitten framlagda förslagen när 

det gäller behandlingen av tvistiga fordringar. 

H01•riitte11 över Skåne och Blekinge: Därest. säsom hovrätten förordar. 

nuvarande rättens ombudsman skall finnas kvar saknas anledning att an

förtro konkursdomaren förlikningsuppgiften. Mot en sådan ordning talar 

främst processekonomiska skäl. Det förekommer ofta att rättens ombuds

man tar kontakt med de berörda före förlikningssammanträde. Härigenom 

klaras en rad oklarheter mellan parterna upp före förlikningssammanträ-

36 Riksdug;n 1978/79. I sam/. Nr 105 
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det. I vart fall ökar utsikterna att vinna enighet senast vid sammanträdet. 

Konkursdomaren saknar möjligheter till sådana förhandskontakter. Vida

re kan rättens ombudsman leda sammanträdet på ett mera otvunget sätt än 

konkursdomaren. vilket underlättar möjligheterna att åstadkomma förlik

ning. Om konkursdomaren övertar förliknings verksamheten, krävs perso

nalförstärkningar i tingsrätterna såväl kvantitativt som kvalitativt. Härvid 

bör uppmärksammas att medan kostnaderna för förliknings verksamheten i 

dag betalas av konkursboets medel, förslaget innebär att dessa kostnader 

kommer att belasta statsverket. 

Om man. som kommitten föreslår, ersätter rättens ombudsman såsom 

tillsynsorgan med kronofogdemyndigheten, följer därav att den förbere

dande handläggningen av anmärkningar mot bevakade fordringar måste 

organiseras på annat sätt än för närvarande. Kommitten har funnit att den 

enda utväg som då står till buds är att anförtro förlikningsuppgiften åt kon

kursdomaren. eftersom förvaltaren i egenskap av anmärkande i regel är 

part i målet. 
Även om förvaltaren är part i målet torde det enligt hovrättens mening 

ändå inte vara uteslutet att läta honom leda ett förlikningssammanträde. 

De motstående intressen som föreligger mellan anmärkande och bevakan

de torde många gånger ha sin grund i oklarheter om rättsliga förhållanden. 

Genom sakliga upplysningar om rättslägct torde förvaltaren säkerligen i in

te ringa omfattning kunna bidraga till frivilliga uppgörelser. 

Kommitten föreslår. för det fall att konkursdomaren blir ordförande vid 

förlikningssammanträdet. att tidpunkten för rättens handläggning av tvisti

ga fordringar skall bestämmas först vid förlikningssammanträdets slut. 

Hovrätten har inget att erinra häremot. Hovrätten vill framhålla att denna 

ordning även kan införas om man behäller rättens ombudsman som till

syns- och förlikningsorgan. 
Stockholms tingsrätt: När kommitten föreslår att de förlikningsuppgif

ter som för närvarande ankommer på rättens ombudsman skall anförtros 

konkursdomaren. är förslaget närmast att se som en oundviklig följd av 

förslaget att ombudsmannens tillsynsuppgifter överföres till kronofogde

myndigheten och att rättens ombudsman i samband därmed avskaffas. 

Möjligheten att bibehålla rättens ombudsman med enda uppgift att leda 

förlikningssammanträdet avvisas endast under hänvisning till att det skulle 

innebära en överorganisation (s. \29). Enligt tingsrättens mening hade 

kommitten bort närmare överväga denna möjlighet som ett alternativ till 

förslaget att konkursdomaren skall anförtros förlikningsuppgifterna. 

Ett av huvudsyftena med de förslag till reformer av konkurslagstiftning

en som kommitten lagt fram har varit att åstadkomma ett effektivare och 

snabbare och därmed även ett mindre kostnadskrävande konkursförfaran

de än det nuvarande. Kravet på effektivitet och snabbhet bör givetvis gälla 

även förliknings verksamheten. Den verksamhet som rättens ombudsman i 
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de vid tingsrätten anhängiga konkurserna bedrivit för att åstadknmma för

likning i tvistefrågor har. såvitt tingsrätten kLinnat finna. varit effektiv och 

på avgörande sätt medverkat till att antalet till rätten hänskjutna tvistefrå

gor kunnat hållas inom rimliga gränser. Härtill har säkerligen i hög grad bi
dragit att rättens ombudsman på grund av den fria ställning han intar haft 

särskilda förutsättningar att förmå parterna att träffa förlikning. 

Kommittens förslag att de förlikningsuppgiftcr som för närvarande an

kommer på rättens ombudsman skall anförtros konkursdomaren medför. 

som kommitten själv konstaterar. att dennes förlikningsvcrksamhct måste 

sträcka sig längre än vad som gäller enligt rättegångsbalken. 

I sitt förslag till rättegångsbalk (SOU 1938:44) förklarade proccsslagbe

redningen (s. 437) att en allmän föreskrift att domaren skall söka förlika 

parterna inte syntes lämplig samt anförde till stöd härför: 

I många fall är det från början uppenbart. att ett förlikningsförsök är 

dömt att misslyckas och därför endast är en formalitet. Då parterna fö

reträdas av advokater. ha dessa i regel redan försökt att få uppgörelse 

till stånd. Stundom kan det med hänsyn till sakens beskaffenhet. t.ex. 

då avgörandet beror allenast av en rättsfråga. vara olämpligt att söka 

förlika parterna. och i vissa fall kan domaren därest han är verksam i 

detta syfte. utsättas för misstanke att ha tagit ställning i tvisten. Med 

hänsyn härtill har i förslaget endast upptagits en regel. att rätten. om 

det finnes lämpligt, bör söka förlika parterna. Det är uppenbart. att do

maren härvid bör förfara med stor varsamhet, så att icke parterna utsät

tas för obehörig påtryckning eller domaren inblandas på sådant sätt, att 

tilltron till hans opartiskhet rubbas. 

Vad beredningen sålunda anfört äger enligt tingsrättens mening fortfar

ande giltighet. 
För en mera vittgående förliknings verksam het talar enligt kommitten (s. 

213) bl.a. det förhållandet att prövningsförfarandet i konkursen är tämligen 
summariskt och att rättsverkningama endast avser rätten till utdelning i 

den föreliggande konkursen. Vad kommitten anför till stöd för sin stånd

punkt synes inte övertygande. Det förhållandet att domaren i rättegång om 

mindre värden getts ett ökat utrymme för förlikningsverksamhet får ses 

mot bakgrunden av att rättegången avser just mindre värden och i regel 

ganska enkla konkreta spörsmål. De tvistefrågor som uppkommer genom 

anmärkning mot bevakning avser oftast jämförelse vis stora värden och hur 

prövningen av sådan fordran utfaller kan därför ofta vara av stor ekono

misk betydelse för bevakanden. Avgörandet i en anmärkningsprm:ess av

ser visserligen endast bevakandens rätt till utdelning i konkursen och sak

nar. som kommitten framhåller, rättskraft utanför konkursen. Om ett av

görande i fråga om fordran. som görs gällande i konkurs. äger rättskraft 

utom konkursen eller inte torde emellertid i realiteten oftast sakna betydel-
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se. Sä är siirskilt förhållandet när konkursgäldenären är juridisk person. i 
vilket fall konkursens avslutande innebär att den juridiska personen upplö

ses och. åtminstone i princip. ej längre kan bli föremäl för betalningsans

prfik. Den prövning av borgcn~irs fordran som sker i mäl om tvistig fordran 

blir därför i praktiken så gott som alltid slutligt avgörande för hans möjlig

het att fi\ hetalt för sin fordran. 

Enligt tingsrätkns mening saknas anledning att i fråga om handläggning 

av tvistefrågor i konkurs som hänskjutits till rätten frångå de principer för 

domarens förlikningsverksamhet som kommit till uttryck i lagberedning

ens ovan citerade uttalande. Utifrån denna ståndpunkt synes det ej ända

målsenligt att överföra rättens ombudsmans förlikningsuppgifter till kon

kursdomaren. En sådan ordning skulle verka hämmande på effektiviteten 

och snabbheten i förliknings verksamheten. På grund av vad nu anförts an

ser tingsrätten -- om institutet rättens ombudsman skulle avskaffas -- att 

de förlikningsuppgifter som f.n. ankommer pä denne efter förebild av 

stadgandet i 42 kap. 17 § RB bör anförtros åt särskilt förordnad medlare, 

lämpligen benämnd förlikningsman. 

Kommitten föresliir att rätten vid huvudförhandling i mål om tvistig 

fordran enligt 109 § KL skall vara domför med en lagfaren domare. Tings

rätten tillstyrker förslaget och förutsätter därvid att - som kommitten 

framhåller (S. '.!70)-- mera omfattande m:h krävande mål handlägges av tre 

lagfarna domare. 

I detta sammanhang vill dock tingsrätten peka på att förslaget såvitt gäl

ler handläggning av fråga om återvinning kan leda till viss inkonsekvens. 

Enligt 40 b ~ första stycket KL får återvinning påkallas av förvaltaren ge

nom väckande av talan vid allmän domstol. genom anmärkning mot be

vakning eller genom invändning mot annat yrkande som framställes mot 

konkursboet. Fri:tga om återvinning kan alltså - beroende på hur återvin

ning påkallas -- prövas såväl i den för tvistig fordran i 109 llCh 211 §§ KL 

stadgade ordningen som i den ordning Sl1m enligt RB gäller för dispositiva 

tvistemäl i allmänhet. Kommittens förslag att rätten vid huvudförhandling 

i mål om tvistig fordran skall vara domför med en lagfaren domare innebär 

mot denna bakgrund att rätten vid huvudförhandling som rör fräga om 

återvinning är domför med tre lagfarna domare när återvinningen påkallats 

genom väckande av talan vid allmän domstol men med endast en lagfaren 

domare när återvinningen påkallats genom anmärkning. 

Giitl'horgs tingsrätt: Överföring av förlikningssammanträdena från till

synsorganet till konkursdomaren erbjuder fördelar. Det kommer sannolikt 

att leda till snabbare avgörande av tvistiga fordringar. Enligt tingsrättens 

erfarenhet av handläggningen av de mindre tvistemålen föreligger inga 

nämnvärda risker för att domarens opartiskhet sätts i fråga på grund av 

förlikningsverksamheten. Något hinder mot att konkursdomaren eller rät

ten skulle hålla förlikningssammanträdet anser tingsrätten alltså inte före-
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ligga. I och för sig kan de tvistiga fordringarna lika gärna handläggas ome

delbart av rätten vid muntlig förberedelse om samma regler om förliknings

verksamheten som vid förlikningssammanträde gäller. Det föreslagna sys

temet innebär en tidsvinst i och med att förlikningssammanträdct och den 

muntliga förberedelsen i praktiken troligen kommer att hållas samtidigt. 

Två förhandlingstillfällen kommer att erfonl:-as endast i de sällsynta fall 

då särskild huvudförhandling måste hållas. Att målet handläggs av en lag

faren domare förbättrar även möjligheterna till skyndsam handläggning. 

Förlikningssammanträdena leder naturligtvis till merarbete för konkurs

domaren. Även om förslaget totalt innebär en besparing kommer det alltså 

att ställa ökade krav på domstolen. Tingsrätten förutsätter att statsmakter

na. om förslaget genomförs. beaktar behovet av resursförstärkning där. 

Tingsrätten tillstyrker vad kommitten föreslagit i avseende på tvistiga 

fordringar. 

Borås tinf,tsriitt: Till en av RO:s -- åtminstone ur domstolens synpunkt 

- viktigare uppgifter hör utan tvekan förlikningsverksamheten. RO bru

kar genom omfattande arbetsinsatser såväl före som vid förlikningssam

manträdet kunna bilägga de flesta anmärkningsfrågorna. Självfallet kan 

RO:s uppgifter i denna del övertas av konkursdomaren eller rätten. men 

förlikningsverksamhetcn torde inte kunna drivas lika smidigt och vid be

hov formlöst av en myndighet som av nuvarande RO. Om RO-institutet 

försvinner krävs en icke obetydlig personalförstärkning hos domstolar 

med stor konkursavdelning. I detta sammanhang vill tingsrätten nämna att 

i en vid tingsrätten anhängig konkurs nyligen av förvaltaren riktats an

märkningar mot 69 olika bevakningar. 

\liistaå.1· tingsrätt: Mot bakgrund av tingsrättens tidigare ställnings

tagande saknas skäl att ej låta RO även fortsättningsvis handha förliknings
uppgifterna. Med nuvarande stora och ofta komplicerade konkurser följer 

en rad tvistefrågor. ofta av tämligen invecklad beskaffenhet. RO:s funk

tion som ordförande vid förlikningssammanträdena är av särskild betydel

se med hänsyn till att han är så väl insatt i själva konkursen. Möjligheten 

att åstadkomma en förlikning måste därför vara större nu än med den före

slagna ordningen. Man kan inte heller hortse från att parter. som tvistar 
om en fordran inför RO. hellre förliks än hänskjuter tvisten till rättens 

prövning. Detta avhållande moment saknas. ,im tvisten redan från början 

finns hos konkursdomaren. - Den i 108 § 3 st föreslagna möjligheten att 

lämna förvaltaren förlikningsuppdrag tillgodoser ett stort praktiskt behov 

och bör genomföras oavsett om förlikningsförfarandet handhas av RO eller 
konkursdomaren. 

Umeå tingsrätt: I fråga om konkursdomarens åligganden enligt betän

kandet ansluter sig tingsrätten till förslaget utom i vad avser konkursdoma

rens befattning med tvistiga fordringar. Enligt förslaget skall förliknings

sammanträde enligt 108 § konkurslagen ske inför konkursdomaren. 

Som motivering härför åberopas att det redan nu åligger rätten att i vis-
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sa mål söka förlika parterna. Enligt tingsrättens mening förekommer aktiv 

medverkan av domaren för att uppnå förlikning huvudsakligen beträffande 

tvistemål om mindre värden. Men även där är utrymmet för förlikning be

gränsat. För tvistiga fordringar i konkurs. där det kan röra sig om stora be

lopp. kan förlikningsförfarandet grundas på bedömningar som ligger helt 
utom konkursdomarens möjlighet att aktivt medverka i. Rent affärsmässi

ga bedömningar kan vara avgörande för om en förlikning skall träffas. 

Skulle konkursdomaren aktivt deltaga i sådana förlikningsförsök kan han. 

om tvisten glh till avgörande i tingsrätten. komma i sådan jävssituation att 
han ej kan deltaga i rättens handläggning av tvistefrågan. Förläggs förlik

ningsverksamheten däremot utanför domstolen uppstår ej sådana jävs

situationer. 
RO:s förlikningsverksamhet enligt nuvarande ordning har enligt tings

rättens erfarenhet fungerat väl och haft till följd. att tvistefrågor nästan un
dantagslöst kunnat biläggas senast vid förlikningssammanträdet. Förkla

ringen härtill torde vara att RO. till skillnad från vad som enligt betänkan

det blir fallet beträffande konkursdomaren, varit väl insatt i förhållandena i 

konkurserna och i uppkomna tvistefrågor samt under en längre tid fram till 

förlikningssammanträdet kunnat verka för tvistefrågornas lösning. Det kan 

befaras att antalet tvistefrågor som går till förhandling kommer att väsent

ligt öka med det föreslagna systemet. Det inses lätt att därav skulle följa 

en inte oväsentlig belastning av konkursdomstolarna. Enligt tingsrättens 
förmenande bör den person, som med tingsrättens förslag utses att fungera 

som tillsynsorgan i RO:s ställe. leda förlikningsförhandlingarna. 
Domstolsverket: Kommittens förslag innebär att vissa nya uppgifter 

kommer att läggas pa konkursdomstolen. t.ex. skall förlikningssamman

träde hållas under ordförandeskap av konkursdomaren. Såsom kommitten 
anfört (s. 213) är det nödvändigt att konkursdomaren har tillräckliga kvali
fikationer härför. Tingsnotarie bör inte komma i fråga för denna uppgift. 

Detsamma gäller enligt domstolsvcrkets mening även vissa andra beslut 

som konkursdomaren har att fatta. I samband med ett genomförande av 

den föreslagna reformeringen av konkurslagen bör därför övervägas om in

te av tingsrättsinstruktionen skall klart framgå att endast mera rutinbeto

nade konkursdomaruppgifter får på eget ansvar utföras av tingsnotarie. 

RSV: Förslaget innebär bl.a. att de borgenärer som är närvarande vid 

förlikningssammanträdet kan uppdra åt förvaltaren att sluta förlikning med 

borgenär mot vars bevakning anmärkning har gjorts. RSV vill för sin del 

ifrägasätta om förslaget är tillräckligt längtgående och kan till stöd härför 

anföra följande. Det kan vid förlikningssammanträdet inte alltid förutses 

om det finns behov av att lämna förlikningsuppdraget till förvaltaren. Risk 

föreligger därför att sådant uppdrag ibland kommer att saknas när det 
skulle ha behövts. Till bemötande av denna risk torde förvaltarna sä små

ningom komma att tillse att de får generella uppdrag vid förlikningssam

manträdena. RSV har inte något att erinra mot en sädan tillämpning. 
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Tviirtom förefaller den praktisk och ändamålsenlig. Frågan är emellertid 

om man inte - såvida verkets resonemang år riktigt - bör ta steget fullt ut 

och redan i lagen föreskriva, att förvaltaren har generellt uppdrag, såvitt 

inte borgenärerna vid förlikningssammanträdet har bestämt annat. 

Adl'Okat.rn111f1111det: Kommitten konstaterar att RO vid handläggningen 

av tvistiga fordringar fungerat väl. Kommittens uttalande torde vara väl

grundat. I praktiken är för närvarande situationen den att, om RO:s förlik

ni ngsverksamhet - framför allt i de större konkurserna - inte sköttes med 

effektivitet, konkursdomstolarna skulle bli överbelastade med tvistefrå

gor. Följden av kommittens förslag skulle bli att tvistiga bevakningsfrågor 

kommer att handläggas av konkursdomaren. Enligt samfundets mening ut

gör den föreslagna lösningen en väsentlig försämring och torde dessutom 

komma att medföra att i vart fall några av de större tingsrätterna kan kom

ma att behöva förstärkas personalmässigt. I konkurser där antalet bevak

ningar är stort och antalet anmärkningar ofta också är förhållandevis stort 

får RO nedlägga ett betydande arbete på att genomföra förlikningar, inte 

enbart vid förlikningssammanträdena utan också i hög grad före dessa. En 

sådan verksamhet torde vara svår att utöva för en konkursdomare. Till 

detta kommer att förutsättningarna för att träffa förlikning är bättre om 

ordföranden vid förlikningssammanträdet är väl insatt i förhållandena i 

konkursen. vilket med den av kommitten föreslagna uppläggningen inte 

kommer att vara fallet för konkursdomaren. Förhandlingar kan vidare fö

ras på ett mera otvunget sätt om de förs hos RO än om de skall föras inför 

konkursdomaren. Allmänt sett kan alltså konstateras - vilket som sagt 

kommitten gjort - att den nuvarande ordningen fungerar väl. Samfundet 

kan inte finna något skäl valför en väl fungerande ordning skall bytas ut 

mot någonting som är oprövat och som kan förutses medföra betydande 

komplikationer då det gäller att åstadkomma förlikningar rörande tvistiga 

fordringar. 

Domariförbundet: Om man. som kommitten föreslår, ersätter rättens 

ombudsman såsom tillsynsmyndighet med kronofogdemyndigheten följer 

därav att den förberedande handläggningen av anmärkningar mot bevaka
de fordringar måste organiseras på annat sätt än för närvarande. Kom

mitten har funnit att den enda utväg som då står till buds är att anförtro 

förlikningsuppgiften åt konkursdomaren. eftersom förvaltaren i egenskap 

av anmärkande i regel är part i målet. 

Det torde vara ostridigt och konstateras för övrigt också av kommitten, 

att rättens ombudsman vid handläggningen av tvistiga fordringar fungerat 

väl. vilket lett till att ett mycket stort antal tvistefrågor sållats undan från 

domstolarna. Om inte denna verksamhet skötts så effektivt som för när

varande. skulle konkursdomstolarna ha blivit överbelastade med tvistefrå

gor. Anledningen till denna effektivitet torde delvis vara att finna i att rät

tens ombudsman i allmänhet genom sin erfarenhet av konkurser och sär

skilt om den konkurs varom är fråga har speciella förutsättningar att lägga 
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fram förlikningsförslag. Om alla tvister angående anmärkningar mot beva

kade fordringar skall handläggas av konkursdomaren. nödvändiggör detta 

personalförstärkningar. särskilt vid de större domstolarna. Det är dessu
tom önskvärt, att tvister angäende anmärkningar mot bevakade fordringar 
handlägges av erfaren domarpersonal. ty utan tillräcklig erfarenhet torde 

det inte vara möjligt att åstadkomma förlikningar i sä stor utsträckning som 

är nödvändigt. Det får icke heller förbises. att medan kostnaderna för för
likningsförfarandet för närvarande belastar konkursboet. kommer med det 
föreslagna förfarandet kostnaderna för den nödvändiga personalförstärk
ningen att belasta statsverket. Mot förslaget att konkursdomaren redan 

från början skall handlägga tvister angå.ende bevakade fordringar har ock
så gjorts gällande att domare icke har lika stora möjligheter att åstadkom

ma förlikning om han. när förlikningsförsöken misslyckats, själv skall fun
gera som domare i tvisten (jfr särskild medlare enligt RB). 

Bankförcningo1: Enligt kommitten har RO i nuvarande system en viktig 

funktion att fylla i sin handläggning av tl'istigu fordringar. Detta bekräftas 
också av bankernas erfarenheter. Enligt förslaget skall konkursdomaren 
övertaga denna uppgift. Bankföreningen menar att detta förslag inte kan 

anses innebära en förbättring eller förenkling jämfört med nuvarande sys
tem. RO som tillsynsorgan bör kunna utöva samma funktion som RO f.n. 
har vid handläggningen av tvistiga fordringar. 

LO: Kommitten föreslår att förlikningssammanträde skall hållas inför 

konkursdomaren. och att frågor som ej kan lösas på detta sammanträde. 
skall kunna hänskjutas till rätten för avgörande i omedelbar anslutning till 
förlikningssammanträdet. LO tillstyrker den föreslagna ordningen men 

denna får enligt LO:s mening inte tolkas så att tvistemålet kan tagas upp 
till omedelbart avgörande mot borgenärens vilja. Exempelvis kan en löne
borgenär som hävdar en tvistig fordran ha kommit till förlikningssamman
trädet i akt och mening att söka förlika tvisten. Hänskjuts frågan till rätten 
kan behov föreligga att konsultera den fackliga organisationen eller juri
diskt ombud innan han låter sin fordran prövas av rätten. LO anser därför 
att rätten bör vara skyldig att handlägga hänskjuten tvist vid senare tid
punkt om berörd borgenär begär detta. 

Köpmannqförbundct och SH/O: Kommittens förslag om avskaffande 

av RO innebär vidare att tvistiga fordringar i konkursen i fortsättningen 

kommer att handläggas av konkursdomaren. Nuvarande ordning innebär 

bl.a. för RO:s del. att mycken tid tas i anspråk för att söka nå förlikning i 
tvistiga bevakningsfrågor. framför allt i stora konkurser. Med hänsyn till 
att relativt fä frågor av hithörande slag förs vidare till tingsrätten för pröv

ning kan med fog hävdas att RO har en viktig funktion i detta hänseende 

att fylla och att denna även fullgörs på ett effektivt sätt. Ett avskaffande 
av RO skulle jämväl medföra en ytterligare belastning på konkursdomaren 

för att uppnå förlikning i dessa frågor. Det kan dessutom påpekas att enligt 
tingsrättsinstruktionen tingsnotarie med minst ett års tjänstgöringstid i re-
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gel förordnas att under en 6-månadcrspcriod vara konkursdomare. Det kan 

knappast vara effektivt m:h ur borgeriiirernas intresse iindami\.ISenligt att 

hithörande frågor i fortsättningen kan handhas av en lagfaren jurist med så 

kort erfarenhet, jämfört med den kunskap och insikt i konkurslagstiftning

en som det ojämförligt största antalet av rättens ombudsmän för närvaran

de innehar. 

6 Arvodesprövning i ordinära konkurser 

J K: Kommitten föreslår att det nuvarande kungörelse- och kallelseför

farandet vid arvodesprövningen i konkurs skall förenklas. Jag har ingen er

inran häremot men anser att det bör krävas kallelse och delgivning av be

rörda personer. 

Giitehorgs tingsrätt: E1farenheten vid Göteborgs tingsrätt lir att rätts

ägare i praktiken aldrig inställer sig vid förhandling om prövning av arvode 

åt förvaltare och rättens ombudsman. Den föreslagna ordningen för kallel

se av rättsägare synes fullt godtagbar och arbetsbesparande. 

Hm·riillen ii1·er S/...äne och Blekinge: Enligt hovrättens mening borde 

det exempelvis vara möjligt att i ordinära konkurser ha partiell taxesiitt

ning för de vanligaste förvaltaruppgifterna. som normalt kan förutses. 

Hovrätlen vill också i detta sammanhang ifrågasätta om det längre finns 

anledning att ha kvar bestämmelsen i 82 § 3 st. om att arvode inte får räk

nas efter tid. 

Stockholms ti111-:srii11: Föreskriften i 85 §andra stycket KL att konkurs

domaren i arvodesmål skall utfärda kallelse på vederbörande rättsägare att 

vid rätten utföra sin talan svarar inte mot något verkligt behov. Erfaren

heten har nämligen visat att det ytterst sällan inträffar att borgenär som 

kallats inställer sig till huvudförhandlingen. I det fåtal fall borgenär kommit 

tillstädes har anledningen härtill så gott som alltid varit att han velat efter

höra huruvida han kan påräkna utdelning i konkursen. På grund härav och 

då kallelseförfarandet medför ett betydande arbete för såväl konkurs

domare som kanslipersonal bör skyldigheten att i arvodesmål utfärda kal

lelse på borgenär begränsas. lämpligen på det sätt kommitten föreslagit. 

Kronofogd<'myndighetoz i Borås: Enligt 85 § skall arvode till bl.a. för

valtare prövas av rätten efter huvudförhandling. Man kan hysa tvekan om 

huvudförhandling inför domstol är en lämplig ordning för prövning av ar

vodesanspråk i konkurs. Mindre formbundna regler för sådan prövning vo

re önskvärt. Å andra sidan ter det sig svårt att finna en annan lösning. Det 

är därför angeläget att i denna ömtåliga fråga ta fram så fylligt material 

som möjligt inför huvudförhandlingen. Kfm anser att tillsynsorganet i den

na fråga skall ges annan ställning än att bara bli hörd över förvaltarens ar

vodesanspråk utan annan kommentar än att detta f.n. fullgöres av rättens 

ombudsman. Genom åtminstone fylliga motivuttalanden bör erinras om de 
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möjligheter som tillsynsmyndigheten har att granska de särskilda posterna 

i arvodesräkningen genom bl.a. inhämtande av upplysningar i annan ord
ning än genom bcvisupptagning vid rätten. "Inhämta yttrande" anses inte 

heller vara adekvat utformad lagtext för de åligganden som bör åvila till

synsmyndigheten. Måhända gav det mera tyngd åt granskningsförfarandet 

om den arvodesberättigadc ålades att inge framställningen till tillsynsmyn
digheten, som hade att vidarebefordra denna till konkursdomaren efter 

granskningsåtgärder och ställningstagande till anspråken. 

K ro11ofogdt',föreni11ge11: Vad gäller övriga detaljfrågor vill föreningen 

framhålla, att man bör pröva om det föreslagna enhetliga ersättningstaxe

systemet för mindre konkurser kan användas även beträffande ordinära 

konkurser. Det finns i sammanhanget anledning ifrågasätta om inte nor

men för beräkning av ersättning för förvaltares uppdrag bör omprövas. 

Trots föreskriften att arvode inte får räknas efter tid, har man i praktiken 

inte kunnat undgå att i stor utsträckning ta hänsyn till tidsåtgången vid ar
vodesprövningcn. Med en regel om att ersättning till förvaltaren får räknas 

efter den tidsrymd som vid en skälighetsbedömning får anses ha åtgått med 
hänsyn till arten av förvaltningsuppgifter, skulle arvodesprövningen när

mare anpassas till det praktiska behovet. 

7 Mindre konkurser 

7.1 Gränsdragningen mellan ordinär och mindre konkurs m.m. 

JK: Jag är helt ense med kommitten om att det bör finnas möjlighet att 

handlägga vissa konkurser i förenklad form. Jag har inte heller någon erin

ran mot de förutsättningar som kommitten angett för att en konkurs skall 
få handläggas på detta sätt. Däremot anser jag att det kan sättas i fråga om 

det behövs ett så omfattande regclsystem beträffande de mindre konkur
serna som det kommitten föreslår i 9 kap. KL. Jag vill rent av ifrågasätta 

om det verkligen behövs två olika konkurstyper. Det har också från lagut

skottets sida framhållits att förfarandereglerna beträffande mindre och or

dinära konkurser bör vara så enhetliga som möjligt. 
Anledningen till min tveksamhet är att den enda väsentliga skillnaden 

mellan de två föreslagna konkurstyperna är att bevakningsförfarande inte 

behövs i mindre konkurser (se s. 234). Övriga skiljaktigheter är av sådan 

natur att de inte kräver ett särskilt regelsystem. De undantagsbestämmel
ser som behövs för att möjliggöra handläggning i enklare form i vissa fall 

kan lätt tas in i de bestämmelser som reglerar konkursen i övrigt. 

Hm·rätten över Skåne och Blekinge: Enligt hovrättens uppfattning är 
det viktigt att konkursdomaren får tillräckligt underlag för sitt val av hand

läggningsform. Även om möjligheten finns att senare under konkursen 

övergå till annan handläggningsform är alla i konkursen inblandade bäst 
betjänta av att ett riktigt val träffas redan från början. 
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De medel kommitten anvisar för att förbättra konkursdomarens pröv

ningsunderlag är enligt hovrättens mening inte tillräckliga. Annan kon

kurssökande borgenär än kronofogdemyndigheten kan inte alltid förväntas 

känna till gäldenärens närmare förhållanden. Även om man som kom

mitten föreslår i 13 § förelägger gäldenären att. i samband med sin förkla

ring över borgenärs konkursansökan. lämna en kortfattad redogörelse för 

sin ekonomi. har man inga garantier för att gäldenären efterkommer före

läggandet. Det torde därför ofta bli konkursdomaren som själv ffir agera 

för att ffi erforderliga upplysningar. Den tidspress. varunder konkurs

domaren i manga fall arbetar då han skall träffa sitt avgörande, medför att 

beslutet om handläggningsform inte alltid kan vara tillräckligt väl under
byggt. 

Mot bakgrund härav vill hovrätten förorda att. i likhet med vad som 

sägs i propositionsförslaget (s. 144). konkursdomaren ges möjlighet att 

skjuta upp ställningstagandet angående handläggningsform en kort tid. när 

ovisshet råder om vilket förfarande som bör tillämpas. Denna ordning bör. 

också i enlighet med uttalanden i propositionsförslaget, kompletteras med 

en möjlighet för konkursdomaren att förordna om närmare utredning av 

gäldenärens ekonomiska förhållanden. Med hänsyn till att reglerna om ut

seende av förvaltare och dennes kvalifikationer enligt förslaget blir lika i 

ordinära och mindre konkurser. bör förvaltare utan olägenhet kunna utses 

redan i samband med konkursbeslutet. Denne skulle då lämpligen kunna 

anförtros utredningsfunktionen. Härigenom vinnes också att det inledan

de förvaltningsarbetet kommer igång utan dröjsmål. 

Göteborgs tingsrätt: Kronofogdemyndigheten kan även ha värdefulla 

synpunkter på frågan om handläggningsformen. Tingsrätten delar kom

mittens uppfattning att konkursdomaren bör samråda med kronofogde
myndigheten även om denna fråga. Samråd bör kunna ske informellt ex
empelvis telefonledes. 

Borås tingsrätt: Den av kommitten föreslagna uppdelningen i ordinära 

konkurser och mindre konkurser, de senare uppskattningsvis ungefär 80 

procent av alla konkurser. innebär i realiteten att man skulle få tre slag av 

konkurser. nämligen ordinära konkurser. s.k. fattigkonkurser. där boet 

icke förs tar till konkurskostnaderna ( 185 d § ), samt mindre konkurser där 

boet kan lämna utdelning. här kallade mindre utdelningskonkurser. Redan 

denna uppsplittring pa tre olika förfaranden är enligt tingsrättens mening 

ägnad att skapa svårigheter vid tillämpningen. Ytterligare tvekan vållas av 

följande omständigheter. Den nuvarande prövningen. huruvida gälde

närens bo kan antagas förslå till konkurskostnaderna eller om konkursen 

bör handläggas som fattigkonkurs enligt 185 §konkurslagen. orsakar enligt 

tingsrättens erfarenhet knappast någon svårighet, och övergång mellan or

dinär konkurs och fattigkonkurs behöver ytterst sällan ske. Däremot mås

te betydande svårigheter och som följd därav också tidsutdräkt befaras 

uppkomma vid gränsdragningen enligt kommittens förslag emellan ordinä-
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ra konkurser och mindre utdelningskonkurser. Avgörandet måste ju enligt 

kommittens förslag träffas redan vid konkursbeslutet. Kommitten räknar 

med att konkursdomaren därvid skall fä hjälp av kronofogdemyndighl!ten. 

som uppges komma att uppträda som sökande i minst hälften av de mindre 

konkurserna. I de fall där gäldenären själv söker sig i kl'nkurs hänvisas 

bl.a. till den redan nu gällande bestämmelsen lKL 8 §) att gäldenären bör 

till sin konkursansökan foga en förteckning över boets tillgångar och skul

der. Detta sker emellertid aldrig i praktiken, och det finns inte anledning 

att förvänta sig att bestämmelsen skall åtlydas bättre i framtiden. Kon

kursdomarens beslutsunderlag blir därför mycket osäkert. I detta samman

hang kan niimnas att vad beträffar vid tingsrätten under l\.ren 197.5. 1976 
och 1977 (t.o.m. 21.9) anhängiggjorda ordinära konkurser har endast en el

ler två per år följt på ansökan av kronofogdemyndigheten. En betydande 

risk kommer att föreligga för att konkursdomarens ursprungliga beslut om 

handläggningsform måste ändras: i regel lär det bli fråga om övergång frän 

mindre till ordinär konkurs. Detta kommer att medföra icke obetydliga 

tidsförluster ävensom merarbete för förvaltaren och därmed kostnads

ökningar. Man kan nämligen mycket väl tänka sig att förvaltaren först i 

samband med arbetet med upprättande av utdelningsförslag kommer till 

full insikt om att den först bestämda handläggningsformen är olämplig. 

Kronc~f(1gdemyndighctc11 i Örnskölds1·ik: Prop-förslaget ägnade stort ut

rymme ät konkursdomarens val av handläggningsform. Man föreslog ett 

speciellt utredningsskede som skulle föregå avgörandet. Genom tillska

pandet av möjlighet att övergå frän mindre till ordinär konkurs (18.5 f §) 

undanröjs delvis (se kommentaren till 185 §)dessa svårigheter. I tveksam
ma fall kan nu konkursdomaren alltid välja formen för mindre konkurs. 

som härigenom kan anses ersätta det tidigare föreslagna utredningsskedet. 
En av grunderna att välja ordinär konkurs anges vara att bevakningsför

farande anses nödvändigt. En lämplig gräns för denna avvägning är att 

konstatera om utdelning kan förväntas ske till oprioriterade horgenärer. 

Det nämndes också av KLK I i samband med det dä skisserade utred

ningsskedet. Detta får emellertid inte bli helt avgörande. Kretsen av oprio

riterade borgenärer kan vara mycket begränsad. Även i sådana fall bör den 

förenklade handläggningsformen väljas. 

Vissa icke önskvärda konsekvenser kan uppkomma i de fall en konkurs 

handläggs i den förenklade ordningen p.g.a. att tillgångarna inte räcker till 

kostnaderna för ett ordinärt förfarande. Det uppställs i punkt I) nämligen 

inga krav pä att förhällandena skall vara av enkel beskaffenhet i dessa fall. 

Även om tillgångarna har ett lågt värde kan det vara förenat med stora 

svårigheter att omvandla dessa till pengar. Man kan vidare i undantagsfall 

tänka sig att det i sädana här konkurser kan bli aktuellt med utdelning till 

oprioriterade borgenärer närt.ex. förmånsberättigade saknas. 
Bevakningsförfarande förekommer inte i mindre konkurs och möjlighet 
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till övergång till ordinärt förfarande jml 185 b § saknas eftersom detta lag

rum behandlar konkurs som beslutatsjml 185 § 2). 

Lii11sstyrdH'11 i Siidcrmanland.1· län: Länsstyrelsen finner det angeläget. 

att formen för förvaltningen av konkursboet beslutas i samband med beslut 

om konkurs. Det kan naturligtvis vara svårt för konkursdomaren. att en

bart på grund av ansökningshandlingarna besluta om handläggningsform. 

Så.som kommitten påpekat torde det dock vara möjligt för konkursdoma

ren att under hand erhålla underlag för så.dant beslut. Då. förvaltaren i 

mindre konkurs dessutom. enligt förslaget. är skyldig att ta initiativ till 

övergång till ordinär konkurs om förutsättningarna för det summariska 

förfarandet brister. tillstyrker länsstyrelsen kommittens förslag i denna 

del. 

Acfrokat.Hmtfi111Jet: Samfundet anser att de föreslagna båda rekvisiten 

för tillämpning av handläggningssystemet för mindre konkurser är lämpligt 

utformade. 

Do11um'.fi"irb11nJC'f: Beträffande val av handläggningsform överensstäm

mer kommittcförslaget med förslaget i kommittens första betänkande. För

bundet anser att nå.got bärande skäl mol en möjlighet för konkursdomaren 

att skjuta upp avgörandet av handläggningsformen inte har anförts. Den 

tidspress. varunder konkursdomaren i många fall arbetar då. han skall träf

fa sitt avgörande. måste medföra att beslutet inte alltid kan vara tillräck

ligt väl grundat. Utredningen har inte heller i sitt förslag tagit hänsyn till 

att den domare som är konkursdomare regelmässigt också. har andra ar

betsuppgifter inom domstolen och att därför även möjligheterna att genom 

telefonsamtal göra undersökningar kan vara begränsade. Förbundet föror

dar därför liksom i remissvaret över kommittens förra betänkande. att be

slutet i tveksamma fall få.r skjutas upp. 

I rubriken till 9 kap. finns uttrycket mindre konkurs. Detta uttryck är 

välvalt. Särskilt viktigt är det enligt förbundets mening att en benämning 

på. detta slag av konkurs används i kapitlets paragrafer. Så. har inte skett 

utan. troligen på. grund av uttalanden i prop. 1975/76:210 sid. 148. brukas 

uttryckssättet all konkursen handläggs enligt 185 a - 185 g §§. Rubrikens 

uttryckssätt kommer att bli det som används i dagligt tal. Det är viktigt. att 

benämningen också. blir så. vedertagen att den kan slå. i konkurskungörel

ser och liknande. Förbundet förordar därför. att en benämning på. detta 

slag av handläggningsform lagfästes. 

7 .2 Förvaltning och tillsyn m.m . 

.IK: Enligt min mening är det en klar fördel att den i propositionen före

slagna ordningen med kronofogdemyndighet som förvaltare i mindre kon

kurser inte genomfördes. De betänkligheter av olika slag som kan anföras 

mot kronofogdemyndighet som tillsynsorgan väger ännu tyngre när det 

gäller förvaltaruppgiften. Jag har därför ingen erinran mot kommittens för-
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slag att till förvaltare i mindre konkurs i regel skall utses advokat med in

riktning på affärsjuridik elkr konkursförvaltning. Som framgår av vad jag 

förut anfört om ordinära konkurser anser jag att man i vissa fall bör kunna 

- i synnerhet under en övergå.ngstid - tillämpa kravet på speciell e1faren

het med viss mjukhet. Detta gäller naturligtvis i särskilt hög grad i fråga om 

mindre konkurser. 

I likhet med vad kommittens majoritet synes mena anser jag att förval

tare bör utses i alla konkurser. Det bör alltså inte komma i fråga att lägga 

förvaltaruppgifter på tillsynsorganet. 

Övergång från mindre konkurs till ordinär konkurs bör kunna ske. 

I fråga om tillsynsorgan i mindre konkurser kan jag hänvisa till vad tidi

gare anförts i motsvarande fråga när det gäller ordinära konkurser. 

Ö1wåklagaren i Stockholm.1· åklagardistrikt: För konkurser där till

gångarna inte förslår till hestridande av konkurskostnaderna, fattigkonkur

ser, tillämpas enligt rådande ordning ett högst summariskt förfarande. 

Förvaltare förekommer sålunda ej men väl - merendels - god man, vars 

rättigheter och skyldigheter dock är synnerligen begränsade i förhållande 

till förvaltarens i tillgångskonkurser. Någon skyldighet föreskrivs ej för go

de mannen att anmäla misstanke om brott av gäldenären. Endast undan

tagsvis förekommer att gode mannen likväl anmärker misstanke om brott i 

konkursbouppteckningen. 

Antalet fattigkonkurser visar under senare är en avsevärt större ökning 

än antalet tillgångskonkurser. De konkurser som utreds av åklagare med 

avseende på förekomsten av eventuella brott utgörs för närvarande så gott 

som uteslutande av tillgångskonkurser. Man ~an emellertid på goda grund

er anta att brott av gäldenären i själva verket är ofta förekommande också. i 

fattigkonkurser - - -

Utredningar rörande organiserad ekonomisk brottslighet med inslag av 

systematiska konkurser visar att konkurs utan tillgångar stundom är ett 

medel i de!>~a sammanhang. 

Kommittens förslag beträffande mindre konkurser är tvivelsutan ägnat 

att räda bot på. de brister som vidläder gällande ordning. Som särskilt vik

tigt bedömer jag förslaget att förvaltare skall förordnas i alla mindre kon

kurser - utom vissa dödsbokonkurser - och att samma kvalifikations

krav skall gälla som för förvaltare i ordinär konkurs. Redan svårigheterna 

att under initialskedet avgöra hur komplicerad och krävande förvaltarupp

giften kommer att bli talar för förslaget, och en förstone till synes enkel 

förvaltningsuppgift kan, om gäldenärens förehavanden verkligen blir före

mål för skärskådan, säkerligen mängen gång visa sig nog så grannlaga. 

Jämlikt 185 b § andra stycket förslaget skall förvaltaren i den skriftliga 

uppgiften till konkursdomaren och tillsynsmyndigheten anmärka om det 

finns skälig anledning anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot si

na borgenärer. Att förvaltaren åläggs denna skyldighet jämväl i mindre 

konkurser är naturligtvis utomordentligt angeläget. Mot bestämmelsens in-
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nehäll och utformning vill jag emellertid rikta samma kritik som ovan skett 

mot motsvarande bestämmelse beträffande ordinära konkurser. 

Örcråklugaren i Göteborgs åklagardistrikt: I de kommande mindre 

konkurserna skall enligt kommittens förslag inbegripas även de nuvarande 
s.k. fattigkonkurserna. Förslaget att förvaltare med samma kompetens

krav som i de ordinära konkurserna skall utses även i dessa noteras med 

tillfredsställelse. Nuvarande system med god man är inte tillfyllest. Miss

tanke om brott är i minst lika många fall befogad när det gäller fattigkon
kurser som i de "stora" konkurserna. Jag vill i detta sammanhang påpeka, 

att det i sådana fall ej enbart rör sig om misstanke om gäldenärsbrott utan 

även om t.cx. skatte-. bedrägeri- och förskingringsbrott. Detta var förhål

landet i en omfattande utredning i Göteborg under år 1974. Efter husrann

sakan i en juridisk byrås lokaler uppdagades gäldenärs-. skatte- och bedrä

geribrott i stor omfattning. Dessa brott hade före ingripandet. som i och för 

sig avsåg misstanke om bedrägerier. i det närmaste IOO -igt dolts under be

teckningen fattigkonkurs. Det kan anmärkas. att innehavaren av byrån i 

flertal fall själv var god man i konkurserna. 
Alternativet att låta tillsynsmyndigheten utöva förvaltaruppgifterna i de 

mindre konkurser där det är uppenbart att tillgångar helt saknas avstyrkes. 

Erfarenhetsmässigt finns en stor dold brottslighet i fattigkonkurser. Den 

föreslagna gränsdragningen kan medföra att även i fortsättningen ett stort 

antal presumtiva brott kommer att tas undan från normal kontroll. 

Ö1·cråk/agaren i Malmö åklagardistrikt: Det är ur åklagarsynpunkt 

tacknämligt att förvaltaren också i mindre konkurser har att till konkurs

domaren ange om det finns skälig anledning antaga att gäldenären gjort sig 

skyldig till brott mot sina borgenärer och grunden för misstanken. 

Länsåk/agaren i Stockholms län och Gotlands län: Det har länge fun

nits skäl att anta, att det bland fattigkonkurserna har dolt sig ett flertal fall 
av konkursförbrytelser, som aldrig har kommit att bli föremål för beivran. 

Detta beror till dels på att det i dessa fall inte upprättats någon förvaltarbe
rättelse med uppgift huruvida konkursförbrytelse kan misstänkas. När det 

nu föreslås att sådan uppgift skall lämnas även vid fattigkonkurser torde en 

hel del nya fall av konkursbrott komma under åklagares prövning. Detta är 

tillfredsställande inte minst från den synpunkten att vissa av dessa brott 

säkerligen är av allvarlig art. Dessutom borde här öppnas möjlighet att 

komma på spåren sådan organiserad brottslig verksamhet i vilken det som 

ett led ingår att driva företag till konkurs och att före konkursutbrottet 

föra tillgångarna från företaget. 

Det föreslagna systemet innebär som tidigare anförts att ett flertal nya 

brott kommer att bli föremål för utredning. Detta innebär en ökad arbets

belastning jämfört med nuvarande förhållanden för såväl polisen som åkla

garväsendet. Frågan hur dessa nya problem skall mötas torde kunna få sin 

lösning inom ramen för den planerade verksamheten mot den organiserade 

och ekonomiska brottsligheten. 
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Liinsilklagilr<'n i /\li1/miih11.1· liin: Förvaltarens skyldighet enligt 55 § att 

ange huruvida sklilig anledning finns att antaga gäldenärsbrott har bihehål

lits llCh kompletterats med en regel i föreslagna 185 b § av innehåll att för

valtaren i s.k. mindre konkurser skall ge konkursdomare och tillsynsmyn

dighet skriftlig uppgift llm det finns skälig anledning antaga gäldenärsbrott. 

Detta lir enligt min bedömning en synnerligen väsentlig nyhet, och jag in

stämmer helt i kommittens uttalande (sid 173) att "det är angeläget att po

lis och åklagare får tillräckliga resurser för de komplicerade och tidskrä

vande utredningar som ofta behöver göras vid brottslighet i samhand med 

konkurser". 

Giita /i,n·riitt: När det gäller gränsdragningen mellan mindre och ordinär 

konkurs föreslar kommitten att en konkurs skall handläggas som mindre 

11m det finns anledning anta I. att gäldenärens bo inte räcker till betalning 

av kostnaderna för en ordinär konkurs eller 2. att boet med hänsyn till 

dess omfattning och övriga förhå.llanden är av enkel beskaffenhet och att 

konkursen med fördel kan genomföras utan bevakningsförfarande. 
I st'ldana fall som avses under 2 ovan skall enligt förslaget gälla särskilda 

bestämmelser som medför ett förenklat förfarande. Sålunda skall exempel

vis förvaltaren utan någon hevakningsprocedur utreda vilka fordringar 

som kan göras gällande. Som regel torde det förenklade förfarandet kom

ma att tillämpas i sådana fall när endast någon eller några prioriterade bor

genärer erhåller utdelning. Enligt förslaget skall det vara möjligt att i såda

na kllnkurser anlita allmänpraktiserande jurister som förvaltare. 

De här avsedda fallen bör, som kommitten föreslagit. handläggas i ett fö

renklat förfarande. Emellertid står dessa konkurser nära den ordinära kon

kursen. Sålunda skall finnas förvaltare och en tillsynsmyndighet och dessa 

konkurser förutsätts också som regel resultera i viss utdelning. Enligt hov

rättens mening bör allmänpraktiserande jurister regelmässigt kunna utses 

till förvaltare i sådana konkurser. Lagtekniskt bör dessa konkurser regle

ras genom att särskilda bestämmelser ges om förenklat konkursförfarande 

i vissa fall. 
I fall där det finns anledning anta att gäldenärens bo inte räcker till betal

ning av k11stnaderna för en t'mlinär konkurs är läget emellertid enligt hov

fältens mening ett helt annat. Några egentliga förvaltningsåtgärder skall in

te vidtas i sådana konkurser och någon tillsyn över förvaltningen behövs 

följaktligen inte heller. De åtgärder som skall vidtas i sådana konkurser 

består väsentligen i att göra en utredning för att utröna om tillgångarna täc

ker kostnaderna för en ordinär konkurs. Utredningen skall också kunna 

tjäna som underlag för en bedömning av frågan om gäldenären gjort sig 

skyldig till brottsligt förfarande. Detta utredningsarbete torde som regel 

vara relativt okomplicerat och kräver inte att förvaltare utses. Som kom

mitteledamoten Gabrielson anför talar praktiska och kostnadsmässiga skäl 

för att denna utredningsuppgift förläggs till kronofogdemyndigheten. En

ligt hovrättens mening är denna utredningsuppgift av en helt annan karak-
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tär än ett konkursförfarande och står snarare utmätningseden nära. Ett sil

dant förfarande bör därför regleras för sig och synes kunna göras helt 

självständigt utan hänvisning till konkursbestämmelserna. Självfallet mås

te därvid ges bestämmelser att konkursdoman:ns godkännande av utred

ningen har samma verkan som konkurs. 

Ho1·rätte11 iiva Skåne och BlckinRc: I detta betänkande har flera av de 

synpunkter hovrätten i sitt yttrande över "Förenklad konkurs m.m.'' 

(SOU 1974:6) beaktats. I den utsträckning så ej skett vill hovrätten. utan 

att här upprepa sig. hänvisa till nämnda yttrande. 

Kommitten uttalade i "Förenklad konkurs m.m." att i mindre konkur

ser med enkla förhållanden någon rättens ombudsman inte behövdes. Skä

len härför uppgavs bl.a. vara att en rättens ombudsman i sä.dana fall inte 

skulle rimma med önskemålet att åstadkomma ett enklare och billigare för

farande (KLK I s 96). I förevarande betänkande säger kommitten att även 

förvaltningen i mindre konkurser bör stå under tillsyn av ett särskilt till

synsorgan och tillägger att praktiska skäl talar för att kronofogdemyndig

heterna får utöva tillsyn också i de mindre konkurserna (s 133). 

Vad hovrätten ovan uttalat mot att kronofogdemyndigheterna blir till

synsorgan i ordinära konkurser gör sig inte med samma styrka gällande be

träffande mindre konkurser. För hovrättens del skulle det i och för sig inte 

te sig främmande att kronofogdemyndigheterna far bli tillsynsorgan i mind

re konkurser. Hovrätten vill emellertid ifrågasätta om det överhuvudtaget 

är nödvändigt med ett tillsynsorgan i mindre konkurser. De av kommitten i 

"Förenklad konkurs m.m." framförda skälen mot att ha en rättens om

budsman torde även tala mot att ha kronofogdemyndighet som tillsyns

organ. Härtill kan fogas att en kunnig förvaltare i dessa konkurser knap

past behöver samråda med ett tillsynsorgan om förvaltningsåtgärder. En 

ytterligare omständighet som talar i samma riktning är konkursdomarens 
kontrollfunktion. vilken hovrätten anser bör bibehållas även i mindre kon

kurser. Som skäl för att trots det sagda ändå ha ett tillsynsorgan i de mind

re konkurserna skulle kunna anföras hänsynen till det allmännas intressen. 

K11nkursdomaren torde ha begränsade möjligheter att bevaka dessa intres

sen. Att det allmännas intressen särskilt förtjänar att beaktas i de mindre 

konkurserna hänger samman med att tillgångarna i dessa konkurser ofta är 

av ringa eller intet värde. I de mindre konkurserna är statsverket genom 

kronofogdemyndigheten ofta den störste borgenären. Det allmännas bor

genärsintresse torde härigenom bli tillräckligt bevakat. De allmänna intres

sen som därutöver kan förekomma torde huvudsakligen utgöras av arbets

marknads- eller regionalpolitiska intressen. Eftersom kommittens förslag 

om tillskapande av ett allmänt ombud skall gälla även för mindre konkur

ser. torde det vara väl sörjt för att även dessa intressen blir bevakade. 

Med hänsyn till det anförda avstyrker hovrätten reglerna om tillsyn 

över mindre konkurser. 

Hovrätten instämmer i kommittens uppfattning att i mindre dödsbokon-

37 RiksdtJKe" 1978/79. I .mm/. Nr /05 
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kurst!r förvaltar!! behövt!r utst!s endast om särskilt.la skiil föreligger. Enligt 

hovrättt!ns mt!ning bör dock i övrigt förvaltar!! utses i alla mindrt! konkur

ser. Hovrättt!n avvisar sålunda den av kommitten antydda ordningen att 

avvara förvaltar!! i vissa konkurser i vilka tillsynsorganet skulle fullgöra 

förvaltaruppgifter. 

Stockholms tint:sriitt: Tingsrätten tillstyrkt!r kommittens förslag att i 

mindre dödsbokonkurscr förvaltare skall utses endast llm särskilda skäl 

föreligger och att i övriga mindrt! konkurser förvaltar!! alltid skall utst!s. 

Under hänvisning till de invändningar som kommitten själv anfört (S. 237 n 
avstyrker tingsrätten det alternativa förslaget att. i dt! fall då gäldcnärt!ns 

bo saknar tillgångar. förvaltare utses endast om särskild anledning förelig

ger och att i sådana fall tillsynsmyndigheten skall fullgöra de uppgifter som 

ankommer på förvaltare. I detta sammanhang vill tingsrätten uttala sin till

fredsställelse med att det bristfälliga systemet med s.k. fattigkonkurs nu 

torde komma att ersättas med en ändamålsenligare ordning för handlägg

ning av mindre konkurser. 

Göteborgs tinxsriitt: Kommitten har säsom ett tänkbart alternativ tagit 

upp möjligheten att förvaltare inte utses i förenklad konkurs. om det är up

penbart att gäldenärens bo saknar tillgångar. Vid bedömningen av om det

ta är uppenbart har konkursdomaren att lita huvudsakligen till uppgift från 

kronofogdemyndigheten och gäldenären. Det torde bli sällan som borgenär 

kommer att begära att förvaltare utses. Konkursdomstolen har enligt för

slaget inte rätt att ta eget initiativ. I så fall blir det kronofogdemyndigheten 

som utan nämnvärd kontroll kommer att bedöma om särskild anledning 

föreligger. Detta anser tingsrätten mindre lämpligt. Förvaltarfrågan bör i 

stället lösas pä ett likartat sätt i samtliga konkurser. Kravet pä opartiskhet 

hos konkursförvaltningen mäste ses som väsentligt liksom en effektiv fort
löpande kontroll av förvaltningen. Om kronofogdemyndigheten skulle 

handha förvaltningen i vissa konkurser skulle detta medföra att kontroll

funktionen försvinner. Konkursdomstolen har inga praktiska möjligheter 

att utföra kontroll. Tingsrätten kan inte finna att det alternativa förslaget 

skulle innebära avsevärt lägre kostnader. 

Borås tinxsrätt: Erfarenhetsmässigt kan man väl säga sig att dä det är 

fråga om ett mindre företag som gär i konkurs är dess bokföring ofta i 

oordning. Detta i sin tur måste medföra att något utdelningsförslag inte kan 

upprättas utan bevakningsförfarand~. Överhuvudtaget kan det vara be

tänkligt att helt slopa detta förfarande i en stor del av utdelningskonkurser

na. Tingsrätten delar härvidlag de synpunkter som vid remissbchandlingcn 

av betänkandet (SOU 1974:6) Förenklad konkurs m.m. framförts av Lid

köpings tingsrätt och domareförbundet. se sid. 97 i prop. 1975/76:210. 

Enligt förslaget skall i mindre utdelningskonkurser utdelningsförslag 

fastställas av konkursdomaren. Denne har ej annan kännedom om boet än 

vad som kan framgä av bouppteckningen. I utdelningsförslaget tas ställ

ning bl.a. till vilka fordringar som skall utgå med förmånsrätt. Bedömning-
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cn hiirvidlag iir av stor vikt för borgenärerna. Siirskilt då det gäller fordran 

p.g.a. förctagsinteckning lär det kunna uppstå svårigheter att hcdöma vil

ken egendom som omfattas av företagsintcckning. Konkursdomaren kan 

nog sägas vara ur sti"lnd att I.ex. i nu niimnt fall bedöma om utdelningsför

slagct iir behiiftat med fel eller hrist som inverkar pa nägons rätt. 

Med det i 185 c * och 185 f ~ föreslagna systemet kommer frågor om 

1 vi stiga fordringar att behandlas först i sam hand med klander av utdel

ningsförslaget. vilket måste anses vara en mindre lyckad ordning. 

Ett ytterligare skäl att icke nu genomföra någon genomgripande omliigg

ni ng av bevaknings- och utdelningsfi.irfarandet i vissa konkurser lir att 

kommitten under sitt fortsatta arbete kommer att ga igenom reglerna om 

bevakning och utdelning i ordinära konkurser. Det förefaller tingsrätten 

liimpligast att lösa frågorna om bevakning och utdelning i alla utdelnings-

1;.onkurser i ett sammanhang. 

Härav följer att någon ändring av reglerna om uppdelning av konkursför

farandet pä skilda handläggningsformer icke nu bör genomföras. 

Tingsriitten avstyrker alltså att man för niirvarandc genomför kom

mittens förslag till uppdelning av konkurserna i ordinära konkurser och 

mindre konkurser. 

Däremot iir det angeläget att även i fattigkonkurser utredning sker dels 

beträffande återvinningsmöjligheter. dels heträffande förekomsten av gäl

denärsbrott. En ändring innebärande att den gode mannen skall vara skyl

dig att alltid utreda dessa frågor bör införas snarast möjligt. Samtidigt 

däm1ed skulle också de av kornmitten i 188 * föreslagna kostnadsreglerna 

J.;.unna genomföras. Eftersom den gode mannen skulle fä utökade uppgifter 

bör kraven pä hans kvalifikationer samtidigt skärpas. 

Viistaås tingsriitt: Förslaget att systemet med s.k. fattigkonkurser skall 

ersättas av en ny ordning för handläggning av mindre konkurser utgör en

ligt tingsrättens mening en av de viktigaste delarna - om inte den viktigas

te -- i betänkandet. De nu gällande bestämmelserna ger t.ex. gode mannen 

dålig vägledning i fråga om vilka åtgärder han bör vidtaga. Detta har ska

pat osäkerhet och stundom gett gäldenären sådan tidsfrist att boet varit i 

det närmaste "renrakat" när gode mannen till slut kunnat ta i tu med att 

upprätta bouppteckningen. Till detta kommer avsaknaden av utredning 

om orsakerna till gäldenärens obestånd och om denne kan antas ha gjort 

sig skyldig till gäldenärsbrott. Detta har säkerligen bidragit till att en om

fattande ekonomisk brottslighet ej sällan dolt sig bakom fattigkonkurserna. 

Med den av kommitten föreslagna ordningen -- som i allt väsentligt till

styrks av tingsrätten -- borde det finnas goda möjligheter att komma till 

rätta med nuvarande brister samt i övrigt åstadkomma det enklare och me

ra flexibla konkursförfarande. snm utredningen syftade till. -- Om man vill 

ingripa mot den ekonomiska brottslighet som uppenbarligen förekommer i 

samband med konkurser. är det emellertid inte tillräckligt att ändra kon

kurslagens bestämmelser. Polis- och åklagarmyndighet måste fä bättre ut-
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redningsresurser. Enligt tingsrättens erfarenhet har nämligen mycket fä av 

de förvaltarberiittelser. som översiints till åklagarmyndigheten p.g.a. däri 

angiven misstanke om gäldenärsbrott. föranlett åtal. Detta torde åtminsto

ne delvis kunna förklaras av bristande utredningsresurser. -- Kommittens 

förslag innehåller enligt tingsr1"1ttens mening vissa förbättringar jämfört 

med den i prop. 1975/76: 210 föreslagna ordningen. Tingsrätten syftar bl.a. 

på att möjlighet tillskapats att övergå frå.n mindre till ordinär konkurs. 

Som tidigare nämnts anser tingsriitten de nya förutsättningarna för att till

ämpa handläggningsordningen för mindre konkurser vara lämpligt utfor

made. Viss tillsyn behövs emellertid även över förvaltningen i mindre kon

kurser. Tillsynen bör därvid kunna begränsas till rcdovisningsgranskning 

och godkännande av utlägg. Med hänsyn till att tingsrätten ovan förordat 

att RO-institutionen bibehålls bör tillsynen även över mindre konkurser 

utövas av RO. 

Uml'tl tin1-:sriitt: Enligt utredningsdirektiven å.syftas med nu ifråga

varande översyn av konkursförfarandet att åstadkomma ett enklare och 

mera flexibelt konkursförfarande för att skapa möjligheter till en snabbare 

och mindre kostnadskrävande avveckling av konkursbo utan att rimliga 

garantier för rättssäkerhet och nb_jcktivitet åsidosätts. Översynen harang

etts böra inriktas på frågor där det finns ett påtagligt reformbehov. 

Mot bakgrund av angivna syften finner tingsrätten kommittens förslag i 

fråga om förfarandet i mindre konkurser samt i fräga om avgränsningen av 

denna kategori konkurser välgrundade. 

BRA: BRÅ anser emellertid att det från brottsförebyggande synpunkt ej 

finns skäl att göra någon skillnad mellan ordinära och mindre konkurser 
vad beträffar förvaltning och tillsyn. BRA vill därför sätta ett frågetecken 

för kommittens alternativa lösning om att förvaltare inte behöver utses i 

sådana mindre konkurser där tillgångar uppenbarligen saknas. En av kon

kursförvaltarens uppgifter är att undersöka om gäldenären kan antas ha 

gjort sig skyldig till gäldenärsbrott. För att denna fräga skall bevakas i till

rii<.:klig utsträckning även i konkurser där tillgångar uppenbarligen saknas. 

bör -- enligt BRA :s mening - förvaltare alltid utses. 

RPS: Förvaltning i någon form bör anordnas i samtliga konkurser utom 

tillgångslösa dödsbokonkurser. Förslaget att tillsynsmyndigheten i övriga 

tillgångslösa konkurser övertar vissa förvaltaruppgifter ~yns vara accep

tabelt. En förutsättning härför är dock att förvaltningen bedrivs pä sådant 

sätt att tillsynsmyndigheten utan driijsmål kan konkret uttala sig om gälde

nären kan missHinkas ha begått gäldeniirsbrott eller ej. 

Ba11kin.1pt•ktio11e11: Dock anser inspektionen att när det är fråga om kon

kurser där boet uppenbart saknar tillgängar praktiska skäl och kostnads

skäl talar för att förvaltare ej förordnas. Kronofogdemyndigheten bör i 

dessa fall som ett led i sin tillsyn överväga. om anledning finns att ta initia

tiv till förundersökning om eventuellt brottsligt förfarande från ban

kens-gäldeniirens sida. 
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S1a1s/.:.0111ore1: Kommitten har i det avsnitt av bt:t;inkandt:t som behand

lar de mindrl' konkurserna redovis;1t en alternativ lösning av fiii·valtarfra

gan i st1dana konkurser diir det ;ir uppenbart att tillgiingar saknas. Alterna

tivet. som enligt kommitten skulle medföra vissa praktiska och klistnads

m;issiga fördelar. inneblir att vissa förvaltaruppgifter i detta slags konkur

ser !,;kall ankomma pi\ tillsynsmyndigheten. Statskontoret anser att trots 

de principiella invlindningar som kommitten anfört mot alternativet. detta 

dock bör kunna niirmare överviigas. 

Ri/.:..1-,e1·isio11.1·1·cr/.:.e1: Av kostnadsskiil anser R-R V att det av kommitten 

utan eget stiillningstagamle redovisade alternativet att kronofogdemyndig

heten skall fullgöra förvaltningsuppgifter i uppenbart tillgangslösa konkur

ser bör genomföras. En slinkning av kostnaderna biir enligt RRV:s mening 

också kunna ske genom övergäng frän konkursfö1forande till utmiitning 

under förutsättning att en förbiittring av denna exekutionsform liger rum 

pt1 grundval av lagberedningens förslag. 

RSV· Till följd av .k valifikationskraven skall som konkursförvaltare re

gelmässigt utnyttjas specialister. dvs. advokater eller andra som är särskilt 

inriktade på affärsjuridik och har erfarenheter av konkursförvaltning. K va

lifikationskraven skall formellt gälla i alla konkurser oavsett handliigg

ningsform. Kommitten har (s. 236) uttalat att även allmänpraktiseramle ju

rister skulle i viss omfattning kunna anlitas som förvaltare i de konkurser 

där tillgångarna kan antas inte riicka till betalning av konkurskostnaderna. 

RSV vill i detta sammanhang anföra att risken för ekonomisk brottslighet 

och illojala förfaranden enligt verkets erfarenheter torde vara minst lika 

stor i de mindre konkurserna som i de ordinära. Enligt RSY:s mening bör 

därför personer utan ovan nämnda särskilda kunskaper inte annat än i un

dantagsfall anlitas som förvaltare. Det torde vidare kunna påstås att för

valtningsuppgifterna i mindre konkurser kräver mer exekutionsrättsliga 

kunskaper än erfarenhet av atTiirsjuridik. RSY vill hiir också erinra om att 

de arbetsrättsliga problemen under senare är blivit ett allt viktigare inslag i 

konkursförvaltningen. Verket har i lönegarantisammanhang sett flera ex

empel på förvaltares bristande kunskaper inom arbetsrätten. 

Får. som RSV tidigare föreslagit. tillsynsmyndigheten direkt möjlighet 

att även i mindre konkurser påverka förvaltarvalet torde detta göra kon

kursdomarens bedömning betydligt säkrare. Eftersom förvaltare utses av 

konkursdomaren efter hörande av tillsynsmyndighet anser RSV att till

rikkliga garantier finns för att person. som på grund av tidigare agerande 

eller av annat skäl är jävig. inte kommer att utses till förvaltare Oämplig

hetsbedömning). Särskild bestämmelse om jäv för förvaltare förefaller där

för onödig. 

De relativt höga krav som ställs på förvaltare kan emellertid medföra att 

den krets av advokater och andra som har erforderliga kvalifikationer inte 

räcker till för alla förvaltaruppdrag. Denna omständighet bör beaktas vid 

bedömningen av frågan om utseende av förvaltare kunde underlåtas i vissa 

konkurser (betänkandet 6.2.2.2!. 
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Förvaltare: skall enligt förslaget utses i alla mindre konkurser (utom be
träffande vissa dödsb11n ). Kommitten har emellertid utan att själv ta ställ

ning i frågan redovisat (s. 236 ft) ett alternativ till förslaget som innebär att 

förvaltare inte utses i uppenbart tillgt111gslösa konkurser. Förvaltaruppgif

terna skulle i stället fullgöras av tillsynsmyndigheten. Av RSV hörda KFM 

har samtliga med ett undantag avstyrkt detta alternativ. På grund härav 

11ch m11t bakgrund av de invändningar kommitten redovisat är ocksä RSV 

n~tgot tveksam inför en ordning där KFM :s uppgifter som tillsynsmyndig

het blandas med förvaltaruppgifter. Emellertid finns som nedan anförs 

även fördelar med kommittens alternativförslag. 
Till kateg11rin uppenbart tillgi\.ngslösa konkurser, där för övrigt staten 

genom KFM mestadels initierat konkursen. torde kunna hänföras inemot 

30 av samtliga konkurser. Denna mängd tillgångslösa konkurser innebär 

att de praktiska och kostnadsmässiga fördelarna är uppenbara med ett för

farande där redan engagerad part. staten genom K FM. i stället för en sär

skild förvaltare s11m <lCkså skall särskilt arvoderas. upprättar bouppteck

ning och utreder återvinningsmöjligheter och eventuell gäldcnärsbrottslig

het. I manga fall torde dessa frågor ha berörts eller vara utredda hos KFM 

innan konkursansökan sker. I än högre grad torde detta bli fallet sedan UB 
trätt i kraft. Även llm dessa uppgifter inte är av rent exekutiv art kan de 

enligt verkets mening betraktas som en fortsättning på och avslutande av 

KFM:s exekutiva verksamhet mot gäldenären. 

KFM har enligt förslaget att i alla mindre konkurser fullgöra en uppgift 

som i <le ordinära konkurserna ankommer på förvaltaren. nämligen att prö

va om betalning enligt lönegarantin skall utgå för fordran i konkursen. Det
ta är en uppgift som är föranledd av konkursen men den fullgörs inte av 

KFM i dess egenskap av tillsynsmyndighet. 

RS V vill LKksä erinra om sina tidigare uttalade farhågor att advokater 

och andra med erforderliga kvalifikationer för förvaltaruppdrag inte kom

mer att finnas i tillräcklig mängd. 

Till detta skall också läggas att det i tilläggsdirektiven betonats angelä

genheten av att konkurskostnaderna hålls nere framför allt när det gäller 

mindre konkurser. 

Med hänsyn till vad nu anförts vill därför RSV förorda att särskild för

valtare inte utses i de tillgångslösa konkurserna utan att KFM fär fullgöra 

nödvändiga förvaltaruppgifter. 

Kronofogdcmyndi!(heten i Stockholm: Vad angår de mindre konkurser

na redovisar kommitten en alternativ lösning enligt vilken förvaltare inte 

behöver utses i de mindre konkurser där det är uppenbart att tillgångar 

helt saknas. De praktiska och kostnadsmässiga fördelarna med en sådan 

ordning överväger enligt vår mening inte <le invändningar som kan göras 

däremot. Om kronofogdemyndigheten blir tillsynsmyndighet bör myndig

heten inte dessutom överta förvaltaruppgifterna i dessa mindre konkurser. 

Samma skäl som har åberopats mot lämpligheten att förordna advokat som 
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rättens ombudsman i konkurs. där även förvaltaren är advokat. torde kun

na åberopas mot att låta kronofogdemyndigheten vara både tillsynsmyn

dighet och förvaltare. Att kronofogdemyndigheten företräder staten i 

egenskap av konkursborgenär är också ett skäl mot att myndigheten skall. 

uppträda som förvaltare. Därtill kommer att dd vid tidpunkten för kon

kursbeslutet ofta torde vara svart att avgöra vilka konkurser som är up

penbart tillgångslösa. Vi avstyrker således det alternativa förslaget. 

Kronoj(,gdnnymligh<'tl'n i Giitl'horg: I bi:tänkandet på sid. 236 ff har 

till diskussion upptagits frågan om tillsynsmyndighet kan tänkas fullgöra 

de uppgifter som ankommer på förvaltare i fråga om konkurser där det är 

uppenbart att tillgångar saknas. Efter att ha tagit del av de argument som 

lämnats för och emot detta alternativ har KFM funnit vad som talar emot 

väga tyngst. 

Kmm!f(>gdemyndighl'len i Malmii: I propositionen 1975/76:2 JO före

slogs att kronofogdemyndighet skulle vara förvaltare i mindre konkurser. 

Det är ur stalsvcrkets synpunkt beklagligt att detta förslag inte vann riks

dagens godkännande. Något sakligt motiv för avslag på propositionen kan 

svarligen hittas. I realiteten torde avslaget ha grundat sig på en kombina

tion av politiskt-ideologiskt tänkande och en övertro på advokats fria 

ställning. 

Mycket hade varit att vinna för statsverket om kronofogdemyndigheter

na blivit tilldelade denna funktion. Det måste nämligen klart sägas ifrån att 

den nuvarande ordningen beträffande de s.k. fattigkonkurserna inte funge

rar tillfredsställande ur statsverkets synpunkt. Statsverket är i regel den 

störste fordringsägarcn i dessa konkurser och har därför stort intresse av 

att så fullständig utredning som möjligt företas. Den ersättning. som utgår 

till gode männen i fattigkonkurser är ofta förhållandevis blygsam. Gode 

männen har därför varken intresse av eller möjlighet att göra de utredning

ar som i många fall skulle vara önskvärda för att säkra egendom och för att 

fä underlag för återvinningstalan. Visserligen skall handläggningsformerna 

bli annorlunda i de mindre konkurserna men skall förvaltaren i dessa kon

kurser agera mera aktivt kommer kostnaderna också att stiga avsevärt. 

Kronofogdemyndigheterna som förvaltare hade. med hänsyn till den stora 

kännedom myndigheterna regelmässigt har om konkursgäldenärerna. haft 

betydligt större förutsättningar att för mindre kostnader företa dessa utred

ningar statsverket till fromma. Kronofogdemyndigheten anser därför fort

farande att kronofogdealternativet är den bästa lösningen av förvaltarfrå

gan i mindre konkurser. 

Med utgångspunkt frän att "kronofogdealternativet" dock torde vara 

definitivt avfört ur diskussionen, har kronofogdemyndigheten i princip in

tet att erinra emot det nu framlagda förslaget till handläggning av de mind

re konkurserna. varken i vad avser förvaltningen eller tillsynen. Kronofog

demyndigheten är däremot inte beredd tillstyrka den av kommitten i moti

ven framförda tanken att tillsynsmyndigheten möjligen skulle kunna över-
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ta förvaltningen av 1.k uppenbart tillgängslösa konkurserna. Anser sig 

statsmakterna i princip inte vilja anförtro förvaltarskapet i de mindre kon

kurserna till kronofogdemyndigheten. saknas det anledning för dessa att 

"hoppa in". då fråga är om helt tillgångslösa konkurser. Detta skulle i rea

liteten innebära att kronofogdemyndigheterna skulle fungera som någon 

slags sopstation. där allsköns mindervärdigt gods kunde avstjälpas. Tan

ken torde också vara ologisk mot bakgrund av riksdagens uppfattning att 

kronofogdemyndigheterna överhuvudtaget skulle vara olämpliga Stlm för

valtare. 

Kronofi>gdemyndighcten i Bords: Kfm biträder kommittens förslag. 

Kfm anser att förvaltare skall utses i alla mindre konkurser (utom beträf

fande vissa dödsbon). Mot det av kommitten redovisade alternativet att 

avvara förvaltare i uppenbart tillgångslösa konkurser finns bärande in

vändningar. Kronofogdemyndigheten bör vara ett renodlat ti\lsynsorgan. 

Det kan också starkt ifrågasättas om systemet med att låta tillsynsmyndig

heten ha vissa begränsade förvaltaruppgifter i tillgångslösa konkurser 

verkligen medför praktiska och kontorsmässiga fördelar. Alternativlös

ningen avvisas. 

Kr11noji1gdcmyndighet<'n i Kristianstad: Beträffande de mindre konkur

serna torde det ofta förhålla sig så att risken för förekomsten av ekono

misk brottslighet och illojala förfaranden snarare är större än mindre än i 

ordinära konkurser. Behovet att undersöka om återvinningsbar egendom 

finns torde likaledes vara lika uttalat här som i ordinära konkurser. Utred

ningen i nämnda avseenden bör vara lika noggrann och insiktsfull som i 

ordinär konkurs. Förvaltare i mindre konkurser bör utses ur samma kär av 

specialiserade advokater som avses som förvaltare i ordinära konkurser. 

K rofl{di1gdemyndighete11 i Umeå: Beträffande de under denna rubrik 

diskuterade alternativen vill myndigheten förorda, att förvaltare utses i al

la mindre konkurser och att kronofogdemyndighet inte utses till förvaltare. 

Härigenom undvikes varje risk för verklig eller inbillad intressekonflikt. 

De föreslagna lösningarna i övrigt tillstyrkes. 

Kronoj(J,::demyndi,::heten i Örnskiild.1Tik: I motsats till propförslaget 

föreslås nu advokat som förvaltare i mindre konkurs. KFM skall även i 

dessa vara tillsynsmyndighet. 

Kommitten har emellertid som alternativ föreslagit att tillsynsmyndig

heten skall handha förvaltarskapet i de fall det är uppenbart att gäldenären 

saknar tillgångar. Enligt den av KLK I redovisade statistiken saknades till

gångar åren 1971 och 1972 i 30 % av totala antalet konkurser. Översatt till 

dagens siffror skulle det röra sig om ca 1.200 konkurser. 

Denna siffra skulle stiga om man beaktar de gränsdragningsproblem som 

måste uppstå. Många konkurser, som vid konkursdomarens beslut om 

handläggningsform förefaller vara uppenbart tillgångslösa visar sedan att 

tillgångar finns. Hur skall man då förfara om dessa visar sig uppgå till 500. 

800 eller 1.300 kronor? Skall detta motivera utseende av annan förvaltare. 

Jag utgår från att så inte skulle bli fallet. 
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Av de konkurser som avskrevs åren 1971- T2 utvisade ca 10 r;;. en he

hållning av I - 1.000 kronor. Detta rilotsvar'ar idag 400-500 konkurser. 

Även en stor del av dessa skulle då kunna tänkas bli förvaltade av tillsyns

myndigheten. 

De arbetsuppgifter som är förenade med tillsynsfunktionen torde huvud

sakligen ankomma pä kronofogdepersonal. När det giiller förvaltning i 

mindre konkurs visar gjorda överväganden att många uppgifter kan utföras 

av andra personalgrupper, främst exekutiva tjänstemän. Tillsynsfunktion 

och förvaltning skapar sålunda olika organisationsbild på myndigheterna. 

Att i vissa konkurser handha förvaltningen kräver insatser av annat slag iin 

utövandet av tillsynen och kan därför inte sägas vara naturligt knuten till 

denna. 

Med utgångspunkt frän siffrorna från 1971- 72 skulle det röra sig om iin

da upp till 40 o/r: av samtliga konkurser. som skulle bli förvaltade av KFM. 

Jag kan inte finna att ett sådant förslag ligger i linje med direktiven. Detta 

skulle bli än mera uttalat om "'gränsen" för att undvika gränsdragnings

problem sattes vid dagens fattigkonkurs ( 185 § 1) enligt förslaget. Dessa 

uppgår idag till ca 70 % av antalet konkurser. 

När nu KFM inte kan utses till förvaltare i samtliga mindre konkurser, 

vilket varit en mycket rationell lösning. finner jag att vad kommitten an

fört mot att KFM skall vara förvaltare talar för en lösning där advokat är 

förvaltare och KFM tillsynsorgan i samtliga typer av konkurser. Jag tänker 

då främst på önskemålet att bygga upp en fast kår av förvaltare, undvikan

de av skisserade gränsdragningsproblem vid best;immande av förvalt

ningsform. olägenheterna med tre typer av konkurser och övergången mel

lan dessa. 

Syftet med mindre konkurs är att åstadkomma ett förenklat förfarande. 

Detta når man inte genom att dela upp förvaltningen på två olika organ. 
Kronofo!(demyndigheten i Östersund: Det har uttalats att KFM av prin

cipiella hänsyn inte bör vara förvaltare ens i de föreslagna s.k. mindre kon

kurserna. Kronofogdemyndigheten måste kritisera den konstruktion av 

"jäv" som byggts upp och enligt betänkandet lett till att KFM inte i något 

fall skall fä utöva konkursförvaltning. Inte ens rent teoretiskt kan det ligga 

något betänkligt i att KFM är på en gång företrädare för staten som skatte

borgenär och förvaltare och/eller tillsynsmyndighet. Konkursdomstolen 

kan uppenbarligen med den redovisning som bör ske till konkursdomaren 

kontrollera att handläggningen bedrivs enligt gällande bestämmelser. Den 

kronofogdepersonal. som skulle delta i handläggningen. arbetar under 

tjänsteansvar och kan lika litet som en av konkursdomaren utsedd förval

tare antas ha något intresse av att t.ex. obehörigen gynna någon borgenär. 

Andra borgenärer än staten samt konkursgäldenärerna får antas fortlöpan

de informera sig om förvaltningen och kan påtala förmenta fel hos t.ex. 

konkursdomaren eller hos RSV. som i ett nytt system för konkursförfaran

de måste lämna KFM detaljföreskrifter och säkerligen också utöva kon-



Prop. 1978/79: 105 586 

trnll att fön:skriflerna följs samt att handläggningen blir likformig. KFM:s 

wrksamhet underkastas f.ö. redan nu granskning genom olika tillsyns

organ. Det kan i sammanhanget anmärkas att man på ett annat rättsområde 

funnit det riktigt att li'lta myndighet ha en Jubbelfunktion -- Jet har veter

ligen inte under senare ä.r med allvar gjorts gällande att det skulle vara 

principiellt tveksamt. att viss åklagare fungerar som förundcrsöknings
lcdarc i svårare bn1ttmål och samtidigt själv utför statens talan i brottmåls

prm:csscn. 

Vad som emellertid starkast talar för KFM som konkursförvaltare är de 

ovan antydda praktiska hänsynen. KFM förfogar över den utrednings

apparat och organisation. som kan leda till rationell och snabb handlägg

ning av konkurs. Om KFM likväl inte anses böra vara annat än tillsyns

organ måste ändock KFM:s resurser utnyttjas i de typiskt sett okontro

versiella konkurser. som nu handläggs enligt 185 § KL. Kronofogdemyn

digheten anser sålunda att man bör ta fasta på kommittens tankegång att 

det kan vara helt otjänligt att i vissa obetydliga konkurser utse förvaltare. 

Kommittens förslag. att förvaltare inte skall förordnas när det är uppen

bart att tillgångar helt saknas förefaller dock innebära en obehövlig be

gränsning. KFM måste kunna få omedelbart realisera de tillgångar av 

mindre värde. som finns i de nuvarande s.k. fattigkonkurserna. Förvaltare 

skall inte behöva förordnas. Med en sådan utformning av KFM:s behörig
het kan syftet vinnas med en billig avveckling. samtidigt som konkursgäl

denären gynnas genom att intäkterna används att minska hans skulder. 

Det bör framhållas att man redan nu på många håll tillämpar ett smidigt 

förfarande i fattigkonkurs så att gode mannen eller kronofogdemyndighe
ten med gäldenärens medgivande säljer tillgångarna. Influtna medel redo

visas till den bäst prioriterade borgenären. Det skulle vara olyckligt om 

detta av praktiskt behov framtvingade förfarande genom den nya konkurs
lagstiftningen inte skulle bli tillåtet. 

Kommerskollegium: Av föreslagen lydelse till 55 * konkurslagen fram

går att förvaltaren skall utröna bl.a. orsakerna till gäldenärens obestånd. 

huruvida det finns anledning anta att gäldenären gjort sig skyldig till 

brottsligt förhållande mot sina borgenärer samt. om gäldenären är bok

föringsskyldig. "vilket bokföringssystem han har tillämpat och hur bok

föringsskyldighetcn har fullgjorts''. Enligt den föreslagna 185 b * skall för

valtaren ha dessa åligganden även vid mindre konkurs med undantag för 

angivande av bokföringssystem och undersökning av hur bokförinsskyl

digheten fullgjorts. Enligt kollegiets mening bör emellertid förvaltaren re

dovisa förhållandena härvidlag även vid mindre konkurs eftersom konkur

sens omfattning ju inte hindrar att gäldenären genom att åsidosätta bok

föringsskyldigheten kan ha vilselett borgenärerna. 

AMS: De föreslagna bestämmelserna angående gränsdragningen mellan 

mindre och ordinära konkurser biträdes liksom förslaget rörande förvalt

ningen och tillsynen i mindre konkurser samt möjligheterna till övergäng 

från mindre till ordinär konkurs. 
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Lii11s.1·1yrds1·11 i Siiden11a11/wuls lii11: Kommittens alternativa förslag 

angäende förvaltare i tillgtmgslösa konkL11'ser finner länsstyrelsen vara en 

oliimplig lösning. Diirest tillsynsmyndigheten skulle förvalta de tillgfmgslö

sa konkurserna skulle griinsdragningsproblemen vid tidpunkten för kon

kursheslutet ytterligare a.:.:entueras. Då mindre konkurser enligt förslaget 

kan övergf1 till ordinära konkurser. finner länsstyrelsen det angeläget att 

förvaltningen av sådana konkurser tillkommer samma krets som förvalt

ningen i ordinära konkurser. Av skäl som länsstyrelsen redovisat ovan be

träffande förvaltares behörighet och kvalifikation bör även icke specialis

ter kunna anlitas för dessa uppdrag. 

/.ii11ss1yrelse11 i Kalmar lii11: Länsstyrelsen har i avgivet yttrande över 

kommittens betiinkande "Förenklad konkurs m.m." SOU 1974:6 för egen 

del förordat kronofogdemyndigheterna som förvaltare i de mindre konkur-

serna. 

Med beaktande av vad framkommit vid riksdagshehandlingen av propo~ 

sitionen och de tilliiggsdirektiv som kommitten fi\tt och vad kommitten i 

övrigt anför om tillsynsmyndighet vid ordinär konkurs finner sig länssty

relsen böra biträda det nu framlagda förslaget att kronofogdemyndigheten 

utses till tillsynsmyndighet även i mindre konkurser och att som förvaltare 

utses nägon som uppfyller de kvalifikations- och behörighetskrav som en

ligt 44 * KL förslaget gäller för förvaltare i ordinära konkurser. 

Uinsstyrelsen anser att man i denna del även borde se till konkursboets 

skuldsida och att om skulderna inte överstiger en viss limit skulle förvalta

re ej behöva utses. Däremot bör även i tillgångslösa konkurser med stora 

skuldposter och stora lönegarantier förvaltare regelmässigt utses. 

Liinss1yre/.1·c11 i Gii1ehvrgs och Boh11s liin: Länsstyrelsen har i sitt yt

trande över konkurslagskommittens betänkande "Förenklad konkurs 

m.m." <SOU 1974:6) tillstyrkt det föreslagna förfarandet för mindre kon

kurser. - - - Länsstyrelsen hänvisar till detta yttrande - - -. 

Länsstyrelsen anser lämpligt att i stort sett samma regler skall gälla i or

di niir och mindre konkurs beträffande förvaltarens åligganden och verk

samhet samt att tillsynen över förvaltningen också i huvudsak blir densam

ma. Detta hör göra det enklare vid en ev. övergång från mindre till ordinär 

konkurs. 
Adl'llka1.wmf11ndet: Kommitten har heträffande förvaltarskapet i mind

re konkurser frångått det i propositionen föreslagna kronofogdealterna

tivet. Samfundet hälsar detta med tillfredsställelse. Den i betänkandet de

klarerade enigheten på denna punkt förefaller dock skenbar i betraktande 

av att ledamoten Gabrielsson samt experterna Wilhelmsson och Eneström 

reserverade sig för kronofogdealternativet i betänkandet SOU 1974:6. 

Samfundet kan inte frigöra sig från den uppfattningen att enigheten i fråga 

om förvaltarskapet i mindre konkurser bidragit till att lösningen av till

synsfragan blivit kronofogdemyndigheten. 
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Vad samfundet hiir anfört i tillsynsfrfigan och med avseende på kon

kursforvaltarens befogenheter tar väsentligen sikte p:'1 de ordiniira konkur

serna. Sf1vitt avser de mindre konkurserna kan delvis andra synpunkter fö 

betydelse av innebörd att skäl kan förekomma att övcrviiga att tillsyn över 

förvaltningen i mindre konkurser sker genom exempelvis kronofogde. En 

s~1dan ordning kan i så fall uppniis genom all konkursdomaren i fall av 

mindre konkurs prövar fampligt att utse viss kronofogde som RO/tillsyns

organ. om denne med hänsyn till kvalifikationer och avsaknad av andra be

rörda borgenärsintrcssen än statens befinns lämplig och ojiivig. I mindre 

konkurser finns inte heller skiil att införa sadana beslutsfunktioner och 

rådgivande funktioner som nu tillkommer RO. Avvecklingsåtgärderna är 

vanligen av enkel beskaffenhet och kommer vanligtvis att vara av intresse 

endast för staten som borgenfö-. 
Tillsynsorganets uppgifter bör i de mindre konkurserna kunna begränsas 

till redovisningsgranskning. godkännande av utlägg och kostnader samt 

eventuellt rätt att klandra redovisning. 

Samfundet ifrägasätter om det verkligen behöver föreligga anledning till 

att konkursdomarens fastställande av ersättning till konkursförvaltaren 

skall -- till skillnad från de ordinära konkurserna -- avse förutom själva ar

vodet även konkursförvaltarens utlägg och kostnader. Det förefaller mera 

ändamålsenligt om tillsynsorganet i mindre konkurser hade uppgiften att 

godkänna förvaltarens utlägg och kostnader. l de fall staten skall ersätta 

arvode som inte täcks av vad som intlutit under avvecklingen måste under 

alla förhållanden en slutredovisning. vari det av konkursdomaren fastställ

da arvodet ingär som en post. utgöra underlag för utbetalningsbcslutet 

från vederbörande myndighet, och det borde därför inte vara nägon olä

genhet att tillsynsorganet ensamt avgör om redovisningen med avseende 

pä där upptagna utlägg och kostnader skall godtas eller inte. Regler om 
möjlighet till överprövning av tillsynsorganets beslut vid prövning av för

valtarens redovisning bör enligt samfundets mening i sä fall tillskapas. 

Konkursförvaltaren bör i mindre konkurser enligt samfundets mening 

erhälla en självständig beslutanderätt förenad med skyldighet att i väsent

liga frägor informera och höra berörd borgenär. Vägledande för denna 

sttmdpunkt är att behovet att fä till stånd enklaste och billigaste avveck

ling av mindre konkurser samt att redovisningskontrollen förbättras i jäm

förelse med vad som nu gäller för s.k. fattigkonkurs fär anses utgöra vä

gande skäl för en reform. 

Vidkommande frågan om övergång till ordinär konkurs har samfundet 

den uppfattningen att inga olägenheter eller beaktansvärda merkostnader 

skulle uppstå därigenom att utbyte av tillsynsorgan genom förordnande av 

RO sker och att -- enligt samfundets ovan redovisade ståndpunkt - kon

kursförvaltningen efter övergången äger rum under medverkan av RO i 

stort sett enligt de regler som nu gäller. 
Domareförbundet: De skäl, som enligt förbundets mening leder till att 
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tillsyn över konkursförfarandet inte bör utövas av kronofogdemyndighe

ten. har främst giltighet beträffande de ordinära konkurserna. Ifråga om de 

mindre konkurserna torde knappast föreligga behov för en kunnig förval

tare att samråda med tillsynsmyndigheten om förvaltningsätgärdcr. Kro

nofogdemyndighet bör dock ändå inte vara tillsynsorgan i dessa konkur

ser. eftersom statsverket genom kronofogdemyndigheten ofta är den störs

te borgenären. Förbundet är emellertid inte främmande for tanken att i 

flertalet av dessa konkurser någon särskild tillsyn utöver den som kan ut

övas av konkursdomaren icke erfordras. Därvid har förbundet beaktat de 

höga kvalifikationskrav som även i dessa konkurser skall ställas pä. förval

taren. 

Förvaltare bör utses i alla konkurser (bortsett frän de i propositionsförs

laget angivna mindre dödsbokonkurserna). Förbundet avvisar den i avsnitt 

6.2.2 antydda möjligheten att avvara förvaltare i vissa konkurser, i vilka 

tillsynsorganet skulle fullgöra förvaltaruppgifter. 

Kronofog<ilförcningen: Förvaltare behöver inte utses i samtliga kon

kurser. Kommitten har antytt det otjänliga i att tillsätta förvaltare i konkur

ser. där det är uppenbart att tillgångar saknas. Förslaget i denna del tar 

emellertid inte hänsyn till den utveckling som i praktiken framtvingats i 

fråga om de s.k. fattigkonkurserna. Många konkurser handläggs numera 

enligt 185 § KL trots att tillgångar finns i storleksordningen c:a 20-30.000 
kronor. Det har befunnits rationellt att KFM och gode mannen i samråd 

och med gäldenärens medgivande realiserar tillgångarna. Behållna medel 

utdelas till de enligt bouppteckningen bäst prioriterade borgenärerna. För

farandet är smidigt och kostnadsbesparande samt överensstämmer i stora 

drag med förslaget om handläggning av mindre konkurser. Föreningen an

ser att man i det föreslagna nya systemet kan underlåta att utse förvaltare i 

de konkurser, som f.n. handläggs som fattigkonkurser. KFM:s resurser 

bör utnyttjas för en snabb och billig avveckling i de fall boet kan antas inte 

förslå till de kostnader. som uppkommer i ordinär konkurs. 

Ba11kji"irl'11inge11: Kommittens förslag överensstämmer i stort sett med 

det förslag som kommitten framlade i sitt delbetänkande "Förenklade kon
kurser m.m. ". 

Bankföreningen anförde i sitt yttrande över delbetänkandet att det för

enklade förfarandet borde spara mycket arbete och kostnader. Bankför

eningen fann att förslaget om förenklad konkurs var väl förtjänt att läggas 

till grund för lagstiftning. Bankföreningen har alltjämt samma uppfattning. 

Bankföreningen tillstyrker förslaget att förvaltare skall utses även i 

mindre konkurser och att lika höga kvalifikationskrav skall ställas på för

valtare i mindre som i ordinära konkurser. 

Av samma principiella skäl som tidigare anförts motsätter sig bankför

eningen att kronofogdemyndigheten skall få utöva tillsynsorganets funk

tioner. Det ligger nära till hands att med hänsyn till de begränsade uppgif

ter. som är förenade med tillsynsfunktionen i mindre konkurser. i stället 

anförtro denna åt konkursdomaren. 
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Rankföreningen motsätter sig ncksä den alternativa lösningen enligt vil

krn tillsynsmymligheten i de konkurser. diir det är uppenbart att gälde

nären saknar tillgångar. skall fullgöra de uppgifter som normalt ankommer 

pa förvaltaren. 

Bankföreningen instlimmer i de skiil. som klimmittcn anför mlit den al

ternativa lösningen. och vill särskilt understryka vikten av att ett system. 

där förvaltare som regel inte tillsätts i de tillgångslösa knnkurserna. skulle 

motv..:rka mö_iligheti:rna att uppr~itthålla en kår av advokater och andra 

pnsoner med speciell inriktning pä konkursförvaltning. Den alternativa 

lösningen hör inte genomföras oavsett om tillsynsfunktionen skall utövas 

av kronofi1gdemyndigheten eller av RO i egenskap av tillsynsorgan. 

Sparha11ksfiire11i11ge11: Föreslagna regler för mindre konkurser synes 

ändamålsenliga och tillstyrkes. 

S1·eriges .hire11i11gsha11/.;ers .fi"irh1111d: Slutligen vill förbundet tillstyrka 

den föreslagna regleringen s{1vitt gäller mindre konkurser. 

IRF: Vad avser förvaltarskapet i mindre konkurser noterar LRF riks

dagens <1vslag pa prop. 1975/76:210. innebiirande att kronofogdemyndighet 

i regel skulle vara förvaltare i st1dana konkurser. Departementsehefen 

framhåller också i tilliiggsdirektiven till kommitten att han delar riksdagens 

betiinkligheter nwt att kronofogdemyndigheterna skall handha konkursför

valtningen i mindre konkurser och att kommitten bör utgä från att förvalt

ningen i princip skall ankomma på advokat eller motsvarande. Kommitten 

har föreslagit att förvaltaren i mindre konkurser i princip skall ha samma 

kvalifikationer som förvaltare i ordinlir konkurs. vilket innebär att advoka

ter i allmänhet kommer i fräga. Med hlinsyn till vad sålunda förekommit 

anser sig LRF böra godta den föreslagna förvaltarlösningen i mindre kon

kurser. 

Vad angår de mindre konkurserna kan anföras andra synpunkter än be

träffande de ordinära konkurserna. I mindre konkurser saknas tillgångar 

helt eller nästan helt. Förhallandena är relativt okomplicerade och några 

rättssäkerhetsproblem torde knappast uppkomma: ofta är endast staten 

borgenär och av skulderna utgöres i regel omkring hälften av skatteskul

der. Det kan vara lämpligt att konkursdomaren i sådana fall utser krono

fogdemyndighet som tillsynsorgan. Kronofogdealternativet skulle kunna 

vara huvudregel därest inte i det enskilda fallet särskilda skäl föreligger 

häremL)t. 

Vad avser förvaltarens ställning i mindre konkurser synes det lämpligt 

att denne erhåller en självständig ställning och beslutanderätt. dock med 

skyldighet att i viisentliga frågor ta kontakt med och höra berörda borge

närer. 

Acknrdscc11trafe11: Enligt ackordscentralens mening bör konkursdom

stolen vara tillsynsmyndighet också i mindre konkurser. varjämte det bör 

vara möjligt att utse granskningsman även här. Informationen till borge-
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niirerna bör kunna begriinsas till att förvaltningsherättclsen tillställs dem. 

lla11ddskww1w1j("irh1111cfr1: Förbundet vill beträffande den föreslagna 

regleringen av handliiggning av mindre kllnkurser till en början uttala sin 

tillfredsstiillclse över förslaget att förvaltare liksom tidigare normalt skall 

vara advokat. Beträffande reglerna för tillsyn i mindre konkurser vill för

bundet hiinvisa till vad som ovan sagts om tillsynsmyndighet i ordinära 

konkurser. Således finns även för de mindre konkursernas vidkommande 

invändningar mot att låta kronofogdemyndigheterna utöva tillsyn över för

valtningen. Betänkligheterna inför en sådan ordning kan i och för sig vara 

begränsade da tillsynen i mindre konkurser i allmänhet kan inskränkas till 

ett minimum llch något behov av samråd mellan konkursförvaltare och till

synsmyndighet inte föreligger i någon större utsträckning. Då förbundet 

emellertid inte kan acceptera kronofogdemyndigheterna i de ordinära kon

kurserna synes det mindre liimpligt atl endast för de mindre konkursernas 

vidkommande anlita deras tjiinster. Samtidigt torde det stå klart att även 

ll!TI de föreslagna reglerna om mindre konkurser förväntas komma att om

fatta fler konkurser än de nuvarande fattigkonkursreglerna något behov av 

en rättens ombudsman icke föreligger. förbundet vill med anledning härav 

ifrågasätta om inte den tillsyn som behöver ske i dessa konkurser enklast 

kan utföras direkt av konkursdomaren. I övrigt har förbundet inget att er

inra mot förslagets utformning i denna del. 

Lokala skattcmy11digllcte11 i Stockholm: (Myndigheten) är av den be

stämda meningen att alla konkurser oavsett storlek bör handläggas på 

samma sätt. möjligen med undantag för s .k. dödsbokonkurs. I ett stort an

tal fall har det visat sig att 77 a § uppbörd slagen missbrukats. och att enligt 

77 § uppdebiterade belopp inte erlagts till statsverket. 

I manga fall beror detta pa medvetna manipulationer frän företagares el

ler företrädares sida innebärande att utmätningsbara tillgångar inte längre 
är direkt nåbara. Det lir därför när det gäller näringsidkares s.k. fattigkon

kurser. av lika vikt som vid normala konkurser. att undersökning görs hu

ruvida gäldenärsbrott föreligger. 

7 .3 Taxor i mindre konkurser 

JK: Mot bakgrund av min erfarenhet av taxor i rättshj~ilpsärenden är jag 

mycket skeptisk till taxor i konkurser. Jag vill erinra om att det under för

arbetena till rättshjälpsreformen förutsattes att sak taxor skulle kunna utar

betas i praktiskt taget alla mål och ärenden vid de allmänna domstolarna. 

Trots detta har vi f.n. endast en saktaxa (i äktenskapsskillnadsmål). För 

hrottmal gäller en timkostnadstaxa. Enligt min mening är ett taxcsystem 

inte ägnat att leda till lägre kostnader. 

HmTättcn iil·er Skåne och Blekinge: Hovrätten tillstyrker kommittens 

förslag om taxa i mindre konkurser och ifrågasätter om inte taxesystem 

skulle kunna komma till användning i vidare utsträckning. - - -
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Gii1eborgs 1i11gsriill: Vid Göteborgs tingsrätt tilfampas - efter överens

kllmmelse med de advokater som anlitas som gode män - ett system vid 

prövningen av arvode till god man som liknar en saktaxa, se bilaga 16
• 

Tingsr:itten anser det lämpligt att så långt som möjligt införa taxor. 

/)11111sto/.1Ter/..e1: Arvode till förvaltare föreslås bestämmas efter taxa i 

de mindre konkurser som avskrivs p.g.a. att boet ej förslår till bestridande 

av konkurskostnaderna. Domstolsverket, som har erfarenhet av taxearbe

te inom ramen för den allmänna rättshjälpen, är berett att påtaga sig upp

gilien att utarbeta en sådan taxa. 

8 Gäldenärens skyldigheter m. m. 

RÄ: När det giiller gäldenärens rörelsefrihet under konkursen föreslår 

kommitten ett generellt förbud för gäldenären att utan tillstånd av förvalta

ren resa utomlands. Kommitten föreslår vidare att förvaltaren bör ges möj

lighet att inskriinka gäldenärens rörelsefrihet även vid resor inom landet 

(88 *). De föreslagna inskränkningarna är enligt min mening alltför ingri

pande. Som allmän förutsättning för att inskränka gäldenärens rörelsefri

het bör i vart fall giilla att det skii/igen kan befaras att han skall undandra 

sig o;;ina skyldigheter. Detta är ett grundläggande rättssäkerhets krav. Före

skrifterna om tvangsmedel under konkurs kan lämpligen utformas i enlig

het med motsvarande bestämmelser på konkursansökningsstadiet ( 14 b *J· 
Som jag tidigare har framhallit bör frågor om tvångsmedel handläggas av 

åklagare och domstol. 
Sammanfattningsvis vill jag bestämt avstyrka förslaget att införa någon 

form av automatiskt verkande tvångsmedel. Jag förordar att frågorna om 

tvångsmedel mot konkursgäldenär överarbetas. Riktmärket för en regle

ring av dessa frågor bör vara att åstadkomma ett system som är bättre an

passat till förhållandena i det enskilda fallet och som tillgodoser berätti

gade rättssäkerhetskrav (jfr häktningsutredningens betänkande (SOU 

1977:50) Häktning och anhållande). 

Ö1·crå/..lagare11 i S1ockl10/ms å/..lagardi.Hrik.1: De föreslagna reglerna om 

gäldenärens rörelsefrihet under konkursen och - i än högre grad - före 

konkursen innebär välbehövliga skärpningar. Förbud för gäldenären att 

under hela konkursen lämna landet ter sig numera oundgängligt. Reseför

bud som inte är förenat med möjlighet till omhändertagande av gälde

närens pass är föga mer än ett slag i luften. Det är därför gott och väl att en 

rätt omhänderta passet föreslås införd. En förutsättning för omhänder

tagande hör enligt kommitten vara att det skäligen kan befaras att gälde

nären utan förvaltarens samtycke lämnar landet. Mot denna begränsning 

av rätten att omhänderta passet ställer jag mig frägande. Naturligt och me-

6 Denna bilaga här utesluten. 
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ra adekvat skulle det vara att förena det kgala reseförhudet med cn gene

rell regel om skyldighet för giildenäreri att iiverlämna sitt pass till förvalta

ren. En sådan regel skulle pft ett bclydligt effektivare siitt forsv{1ra för giil

denär som har for avsikt all i'ivenr;ida reseförhudet. Ty det iir orealistiskt 

att tro att förvaltaren alltid kan hälla sig sf1 viil underriillad om g:ildcniin:ns 

mål! och stt:g att han kan ingripa när fog finns. 

Öreråklagaren i Giitehorgs tlklag11rdistri/..1: Hiiktningsinstitutet i klm

kurs kommer att hli svti.rhemästrat. Hiiktning torde bli aktuell endast i ett 

fä.tal fall. Dessa kommer med all sannolikhet för det mesta atl giilla kom

plicerade konkurser. som kräver l1111g utredningstid. Kommitten har i den

na fråga inte närmare utvecklat hur de problem som därvid uppkommer 

skall lösas. Möjligen kan i en snabbt insatt bronsutredning frihetsberövan

dct överga i en hiiktning på grund av brott. 

Uinstl/../11gare11 i Swckholm.1· lä11 ,1c/i Gotlands liin: Det torde kunna an

tas att dessa tvhngsmedel kommer till användning fiirctriidesvis i mtil där 

omstiindigheterna ger stöd för antagande att brottsligt fö1farandc frt111 giil

denärens sida kan misstiinkas. Av denna anledning kan det ifrägasiittas om 

inte åklagaren regelmässigt hör skyndsamt underrättas stl snart dessa 

tvångsmedel påkallas. Detta skulle siikerligen medföra att brottsutredning 

kan inledas pä ett betydligt tidigare skede än som eljest vore möjligt. Ut

redningstekniskt skulle också en del vara att vinna genom en sådan ord

ning. Bl.a. skulle exempelvis användning av reella tvtmgsmcdel kunna 

samordnas med konkursförvaltningens intresse (se ovan) av att omhänder

ta bokföring etc. 

Lä11såklat:arc11 i Blekinge län och Kronohcrgs /iin: Jag stiiller mig (vad 

gäller 88 §) tveksam till om verkligen alla förvaltare har sädana kvalifika

tioner att de kunna anförtros att handhava sådana tvfmgsmedel. som på

minna om reseförhud. 

Lä11såklagure11 i Malmii/111s län: Efter genomliisande av vissa delar av 

betänkandet fär man nästan intrycket att kommitten betraktar konkursgäl

denären som en potentiell förbrytare. som måste hållas under kontroll allti

från det konkursansökan avgetts till dess konkursen är avslutad. Detta 

framkommer bl.a. i den föreslagna skärpningen av 94 och 96 ~~. Min egen 

enarenhet ger inte belägg för att det finns något verkligt behov av en be

stämmelse att en gäldenär skall kunna hämtas och häktas blott och bart p:\ 

ett förmodande att han skulle vilja undandra sig alt fullgöra sina i Jagen 

stadgade skyldigheter som konkursgäldenär. Det förefaller mig vara en på

taglig skiljaktighet mellan å ena sidan kommittens inställning till frihets

berövanden och å andra sidan de synpunkter som nu förs fram beträffande 

anhållande och häktning i brottmli.I. 

Att även förutvarande ställföreträdare för juridiska personer skall ha 

skyldigheter enligt 96 § fär emellertid anses vara en utmärkt regel. Det kan 

påpekas. att åtal för gäldenärsbrott ej sällan väcks även mot sådana "av

hoppade .. ställföreträdare. ibland till och med endast mot dessa. 

38 RiksdaJ?ell 1978/79. I sam/. Nr 105 
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Giita hm·riitt: Kommittens förslag rörande inskränkning i gäldenärens 

rörelsefrihet före och under konkursen samt om hämtning synes alltför 

långtgående. Det finns i detta sammanhang anledning särskilt framhålla att 

tvångsmedlen i konkurs inte skall tillgodose andra syften än att siikerställa 

gäldenärens medverkan i konkursutredningen. Syftet att säkra lagföringen 

för brottsligt förfarande tillgodoses av de straff processuella tvångsmcdlen. 

Enligt hovrättens mening bör i första hand reseförbud användas för att 

säkra gäldenärens medverkan i konkursutredningen. Även detta tvångs

medel är emellertid ingripande för den enskilde och bör endast användas 

när det är nödvändigt för att konkursutredningen skall kunna genomföras. 

Generellt reseförbud bör därför inte föreskrivas. I stället bör konkurs

domaren på yrkande av förvaltaren kunna besluta om reseförbud. Före 

konkursen bör reseförbud kunna beslutas på yrkande av borgenär. Det bör 

innefatta förbud att utan konkursdomarens samtycke lämna riket och vara 

förenat med skyldighet att lämna ifrån sig pass. Om gäldenär överträder 

förbudet eller vidtar åtgärd i syfte att lämna riket eller inte efterkommer 

skyldigheten att lämna ifrån sig pass. måste han kunna häktas. Häktning 

bör också kunna tillgripas utan föregående reseförbud om sådant finnes 

uppenbart otillräckligt. Förbud för gäldenären att lämna viss ort inom riket 

synes opåkallat och dess efterlevnad är dessutom svår att kontrollera. De 

föreslagna reglerna härom bör utgå. Inte heller synes det nödvändigt att ge 

regler om häktning när det inte finns anledning befara att gäldenären skall 

lämna riket. För sådana fall bör det vara tillräckligt att gäldenären kan 

hämtas till inställelse inför rätten eller konkursförvaltaren. Ifrågavarande 

bestämmelse om häktning i 94 § i förslaget bör därför enligt hovrättens 
mening utgå. 

Hm·rätten iil'er Skåne orh RlekinRe: Hovrätten kan i huvudsak instäm
ma i de uppfattningar kommitten givit uttryck för i förevarande avsnitt. 

Hovrätten har ovan ställt sig avvisande till att förvaltaren över huvud ta

get får befogenhet att personligen utöva tvång mot gäldenären. Hovrätten 
intar samma ståndpunkt i nu förevarande fall. Enligt hovrättens mening 

bör det ankomma på polismyndighet att verkställa omhändertagande av 

pass. Hovrätten vill även ifrågasätta om den i 88 § 2 st. i förslaget angivna 

förutsättningen för omhändertagande av passet tillräckligt tillgodoser be

hovet av att kunna hindra en gäldenär att lämna landet. För att mera effek

tivt säkerställa efterlevnaden av reseförbudet vore det enligt hovrättens 

mening en bättre ordning, om konkursgäldenär i samband med konkurs

beslutet ä.lades att lämna ifrån sig passet till polismyndigheten. Reglering

en bör därvid kompletteras med en föreskrift för konkursdomaren att un

derrätta polismyndigheten om konkursbeslut. 

I 14 a §hänvisas till 15 kap. i rättegångsbalken medan 14 b §endast gör 

hänvisning till 5 och 6 §§ i nämnda kapitel. För att få till stånd ett sking

ringsförbud måste borgenären sålunda visa sannolika skäl för sin talan. 
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Motsvarande villkor giiller enligt förslaget inte för att giikkniiren skall 

kunna åläggas reseförbud eller häktas. Det. torde viil knappast ha varit 

kommittens mening att kraven skall vara strängare för att fa vidtaga åtgär

der mot giiklenärens egendom än mot denne personligen. 

Utan att vilja avstyrka den föreslagna regleringen i 14 b ~ om häktning 

vill hovrätten dock ifrågasätta om det i praktiken någonsin ga.r att häkta en 

gäldenär på de i paragrafen angivna grunderna. Konkursdomarens eller 

konkursdomstolens heslutsunderlag förutsätts sålunda kunna komma att 

utgöras av endast borgenärens uppgifter. Att på det tidiga stadium varom 

här är fråga. utan förhandling och utan hörande av gäldenären. meddela 

h;iktningsbeslut torde sannolikt de flesta domare hesitera inför. 

Hovrätten vill invända mot kommittens uttalande på s. 195 att gälde

nären bör friges om konkursansökningen ogillas. Enligt hovrättens mening 

skall - i överensstämmel<;e med vad som gäller i brottmälsprocessen efter 

frikännande dom -- häktningen alltid hävas i sådana fall. Det skulle vara i 

hög grad stötande att hålla gäldenären häktad under en långdragen pro

cess. om ansökningen är så (i klar att den ej bifalles redan i första instans. 

Hovrätten framhåller även behovet av rättsligt biträde vid häktning i 

samband med konkurs. Sådant torde lämpligen kunna beredas den som 

skall häktas genom förordnande av offentligt biträde enligt rättshjälps

lagen. 

Stockholms tingsrätt: Kommittens förslag om möjlighet att begränsa 

gäldenärens personliga rörelsefrihet under konkursen och därigenom 

minska riskerna för att han avviker utomlands innebär väsentligt ökad be

fogenhet för förvaltaren att ingripa mot gäldenär som söker undandra sig 

sina förpliktelser enligt konkurslagen. De vidgade möjligheterna till 

tvängsingripande som kommitten föreslår synes emellertid påkallade. 

Tingsrätten tillstyrker därför förslaget i denna del. 

De av kommitten föreslagna reglerna om att frihetsinskränkande åtgär

der - reseförbud och häktning- skall kunna tillgripas mot gäldenär redan 

innan denne försatts i konkurs saknar helt motsvarighet i nu gällande kon

kurslag. Enligt tingsrättens mening inger det från rättssäkerhetssynpunkt 

starka betänkligheter att införa möjlighet att redan innan konkursbeslut 

meddelats ingripa mot gäldenären i varje fall med sådan starkt frihetsin

skränkande åtgärd som häktning. Betänkligheterna förstärks av den vaga 

utformning som bestämmelserna fått. Förutsättningarna för att konkurs

domaren eller rätten på begäran av borgenär skall kunna meddela gälde

nären reseförbud i avvaktan på prövning av konkursansökan är enligt för

slaget I) att ansökningen ej genast bifalles. 2) att det är sannolikt att gälde

nären under en konkurs kommer att undandra sig skyldighet eller överträ

da förbud som föreskrivits i konkurslagen och 3) all det föreligger särskilda 

skäl for åtgärden. För häktning gäller som ytterligare förutsättning att re

seförbud finnes uppenbart otillräckligt. I den föreslagna lagtexten anges ej 

uttryckligen att en förutsättning för häktning är att borgenären visat sanno-
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lika skäl för att gäldenären är insolvent och att det tHirför kan antas att han 

kommer att försiittas i konkurs. 

I motiven till besi;immelserna om reseförhud och hiiklning (s. 194) utta

lar emellertid kommitten att det ligger i kravet pt1 siirskilda skäl att det 

måste kunna antas att konkursansökningen leder lill bifall. Eftersom syftet 

med de föreslagna heslämmclserna är att säkerställa giildeniirens medverk

an i utredningen vid konkursen. biir enligt tingsriittens mening bestiimmel

serna utformas sä att diirav framg;lr att som en första förutsättning förre

seförbud eller hiiktning gäller att burgeniiren kan visa sannolika skäl för att 

konkursansökningen skall bifallas. 

Tingsrätten delar kommittens uppfattning att det bör införas möjlighet 

att. sedan konkursansökan gjorts, förordna om skingringsförhud på gälde

närens egendom. I fråga om utformningen av lagtexten i 14 a *gör emeller

tid tingsrätten samma invändning som i avsnitt 3.2.2.2 i fråga om 14 b ~

Den föreslagna lagtexten hör således utformas stt att därav framgår att 

som en första förutsättning för skingringsförbud gäller att horgeniiren kan 

visa sannolika skäl för att konkursansökningen skall bifallas. 

Kommitten bygger sitt förslag till bestämmelser om obligatorisk edgång 

på att den nya regleringen bör utgå från principen att alla ställföreträdare 

för juridisk person iir skyldig att avlägga ed men samtidigt ge möjlighet till 

undantag. Den praxis som tillämpats vid tingsrätten har utgått från samma 

princip. Sålunda har till edgång kallats alla ställföreträdare men i den mån 

det visats att någon av dem helt saknat kännedom om boets tillgångar och 

skulder har han ej behövt avlägga cd. Denna ordning har visat sig fungera 

tillfredsställande. Kl)mmittens förslag till n:glering av den obligatoriska 

edgången synes tingsrätten väl avvägt och ägnat att undanröja de tolk
ningssvårigheter som utformningen av nu gällande hestämmelser gett upp

hov till. Vad nu sagts gäller iiven kommittens förslag till bestämmelse om 

fakultativ edgång. Tingsrätten tillstyrker därför i förevarande avsnitt fram

lagda förslag. 

Borås tingsrätt: Mot de i förslaget upptagna bestämmelserna om frihets

inskränkningar finns ej annat att erinra än att det tycks onödigt hårt att 

gäldenären under hela konkurstiden skall vara förbjuden att utan tillstånd 

av förvaltaren resa utomlands. Beträffande förutvarande ställföreträdare 

för juridisk person bör bestämmelsen utformas så att det för reseförhud 

skall krävas positivt beslut därom av förvaltaren. I övrigt kan det obliga

toriska förbudet sträcka sig till förslagsvis första borgenärssammanträdet 

och därvid fullgjord edgång. 

Västerås tingsrätt: Tingsrätten har erfarit att svårigheter ofta uppkom

mer när det gäller att förmå gäldenär till avsedd medverkan i konkurs. 

Detta gäller särskilt gäldenär som inför förestående konkurs eller omedel

bart därefter beger sig Utl)mlands. De föreslagna ändringarna tillgodoser 

därför ett praktiskt hehov. Motsvarande bedömning gör tingsrätten beträf

fande den föreslagna ändringen i 93 ~ 2 st. konkurslagen angående skyldig-



Prop. 1978/79: 105 597 

het för annan än gäldenären att avliigga boupptn:kningscd. Utöver vad 

som föreslås synes det liimpligt att i 51 * intaga en bestiimmdsc om [lläg

gande för förvaltaren att genast underrätta giildenären om dcnn..:s skyldig

heter under konkursen. 

Do111.1·tol.1Terkc't: Under konkursen skall gälla ett förbud för gäldeniircn 

att resa utomlands. Förvaltaren skall dock fä medge undantag hiirifrän. 

Förvaltaren skall också ges befogenhet att omhändertaga giildenärens 

pass. Domstolsverket godtager att gäldenären under konkursen i princip 

förbjuds lämna landet. Från den utgängspunktcn torde det böra övervägas 

om inte ett omhändertagande av gäldenärens pass skall vara obligatoriskt. 

Med en sådan ordning skulle onödiga motsättningar i samarbetet mellan 
förvaltaren och gäldenären kunna undvikas. Av samma skäl hör tillstånd 

för gäldenären att resa utomlands (och återfä passet) ges av konkurs

domaren. Beträffande möjligheten att förbjuda gäldenären att byta vistelse

ort inom riket. ifrågasätter domstolsvcrkct om ett sådant förbud är verk

samt. Undandrager sig gäldenären att frivilligt medverka vid konkurs

utredningen finns möjligheten till hämtning och häktning. I de fall gälde

nären uppträder lojalt. ter sig ett inrikes reseförbud onödigt ingripande. 

Den nuvarande bestämmelsen om reseförbud i 88 § konkurslagen torde ha 

tillkommit i en tid då kommunikationerna var dåligt utvecklade och gälde

nären inte kunde tillräckligt snabbt inställa sig hos förvaltaren. Numera 

kan bestämmelsen inte motiveras av sådana hänsyn och bör därför upphä

vas. 

RSv': Skingringsförbud skiljer sig frän kvarstad i verkställighetsledet. 

Verkställighet av skingringsförbud - till skillnad från verkställighet av 

kvarstad - förutsätter att förbudet delges svaranden (och om det riktas 

mot tredje man också med denne). Delgivningen verkställs på sökandens 

anmodan av utmätningsman. Att handläggningen av en konkursansökan 

fördröjs. dvs. de fall i vilka det föreslagna skingringsförbudct kunde an

vändas. kan ofta ha sin grund i just delgivningssvårigheter. Enligt verkets 
mening bör därför förevarande paragraf kompletteras så att i angivna situa

tioner möjlighet ges att också besluta om kvarstad. 

RSV tillstyrker det föreslagna generella förbudet för konkursgäldenär 

att utan förvaltarens samtycke lämna landet. Verket delar också kommit

tens uppfattning att gäldenärens möjligheter att lämna landet i strid med 

förbudet bör så långt möjligt begränsas. I detta syfte bör därför enligt 
verkets mening. om ett generellt reseförbud accepteras. konkursgälde

närens pass alltid omhändertas i samband med konkursbeslutet. Detta in

nebär inte på något vis att konkursgäldenärens intressen åsidosätts på ett 

otillbörligt sätt. Denne är ju efter konkursbeslutet ändå underkastad det 

generella reseförbudet. Det kan knappast heller göras gällande att kon

kursgäldenären skulle ha något behov av passet för annat ändamål. t.ex. 

som legitimationshandling. 

Om passet alltid tas frän gäldenären behöver förvaltaren inte ägna sär-
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skild uppmärksamhet ät frågan om anledning finns att befara att gälde

nären avviker utomlands. Därigenom undviks de fall där gäldenären döljer 
sina planer och förvaltaren därför inte fråntar honom passet trots att så 

borde skett. Ett ptl diskretionär bedömning grundat omhändertagande kan 

ocksii vara ägnat att försämra de fortsatta kontakterna mellan förvaltare 

och konkursgäldenär. 

Omhändertagande av pass i andra fall. t.ex. omhändertagande före kon

kursbeslutet eller friln annan lin konkursgäldenären. bör däremot prövas 

särskilt i varje enskilt fall. 

Bestämmelsen om fakultativ edgång enligt 93 § bör äga tillämpning även 

i mindre konkurser. I 185 d §bör därför hänvisas även till 93 §. Lika starka 

skäl som i ordinär konkurs kan anföras för att i mindre konkurs kunna 

1\lägga edgäng för t.ex. förutvarande ställföreträdare för juridisk person. 

Som tidigare sagts finns det minst lika stor risk för illojala eller illegala 

förfaranden i mindre konkurser och de möjligheter till säkrare utredning 

som följer av 93 §är därför behövliga även när konkursen handläggs i den

na ordning. 

l\ro110Jiigdemy11dighcre11 i Stockholm: Slutligen har vi intt: något att er

inra mot de skärpningar som föreslagits i syfte att gäldenären effektivare 

skall kunna hindras frtin all dra sig undan sina skyldigheter i samband med 

konkurs. 

l\ro11ojiigdemy11dighc1e11 i Giireborg: Föreslagna 14 a §om skingrings

fiirbud hör kompletteras med bestämmelser som i angivna situationer ger 

möjlighet att besluta om kvarstad. Härigenom kan lös egendom säkerstäl

las vilket skingringsförbudet inte medger. I förtydligande syfte bör också 
-- i van fall i motiven -- anges att borgenär måste ansöka om verkställig

het av konkursdomarens förbud hos behörig KFM. 
l\rmui{ogdemy11di,;he1en i Borås: Kfm anser förslaget om gäldenärens 

skyldigheter vara väl underbyggt. 

Kro1udiigdemymiighc1e11 i Kris1icms1ad: I jämförelse med tiden för gäl

lande konkurslags tillkomst är det nu vanligare och lättare att, i syfte alt 

undandra det allmänna och andra borgenärer egendom, bege sig utom

lands. Ändringen i 88 * bör ha stor praktisk betydelse för effektivisering 

av konkursförfarandet. Tillsynsmyndigheten torde ofta ha kännedom om 

gäldenären och bör kunna lämna upplysning om behovet av tvtlngsmedel. 

Tillsynsmyndigheten bör därför höras i denna fråga i ett tidigt skede av 

konkursen. Det har förekommit att polismyndighet när fråga varit om 

hämtning av gäldenär ansett sig förhindrad att öppna läst dörr. Det torde 

vara av behovet påkallat att i administrativ ordning föreskriva att polis

myndighet i hämtningsfall i konkurs skall kunna bereda sig tillträde till lo

kal där gäldenären finns även om dörren är låst. 

Tidigare har den situationen kunnat uppstå att vid tiden för konkurs ing-
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en varit behörig stiillföreträdarc för juridisk person. Genom 93 § 2 st. i fö

reslagen lydelse kan även styrelseledamot som avgatt förpliktas att avläg

ga bouppte1.:kningsed. Samma problem föreligger beträffande delgivning 

av uppmaning enligt 4 §. Det skulle undanröja svårigheter att försätta juri

disk person i konkurs om motsvarande stadgande tillkom beträffande del

givning av uppmaning enligt 4 §. 

Förslaget om effektivisering av tvångsmedlen mot gäldenären i konkur

sens inlcdningsskede torde fylla ett viktigt behov. 

Kronofi1gdcmyndi1:hctl'n i Örnsköld.1Tik: Reglerna om boupptecknings

ed i 91 §blir genom lagrummet tillämpliga i mindre konkurs men däremot 

inte vad som sägs om avläggande av ed i 93 §. Enligt denna kan annan än 

gäldenären åläggas att under konkurs avlägga cd. Inte heller reglerna om 

borgenärsed är tillämpliga. Betr. de sistnämnda finns det klart uttalat i 

prop.-förslaget s. 209. 

Jag anser det som en brist att inte ens möjlighet finns att ålägga annan än 

gäldenären att avlägga cd. Idag väljes konkurs i de fall man under indriv

ningsarbetet gentemot en gäldenär ifrågasätter att annan person sitter inne 

med kunskaper om gäldenärens ekonomi (se sid. 28 av den preliminära ut

gåvan av Konkurs och ackord). Denna möjlighet kommer om förslaget 

godtages i sin nuvarande form på denna punkt att vara utesluten i fram

tiden. Det kan vara mycket svårt att på förhand avgöra. om konkursen 

kommer att handläggas som ordinär eller i förenklad ordning. 

Såväl 93 §som 116 §bör vara tillämpliga i mindre konkurs. 

AMS: De föreslagna reglerna om tvångsmedcl - såväl före som under 

konkursen -- mot tredskande gäldenärer tillstyrkes ävenledes. Likaså bi

trädes förslaget angående den personkrets som kan göras till föremål för 

tvångsmedel då gäldenären är en juridisk person. 

Lii11sstyre/sen i Siiderman/and:> liin: Genom bestämmelserna i 88 §före

slår kommitten en ytterligare inskränkning i gäldenärens rörelsefrihet, som 

avses omfatta den tidsperiod under vilken konkursen varar, mot tidigare 

endast fram till tidpunkten då gäldenären avlagt bouppteckningsed. Läns

styrelsen finner förslaget vara väl motiverat. Mot bakgrund av vad länssty

relsen ovan anfört angående förvaltares möjligheter att utöva tvhng, före

slår länsstyrelsen dock, att förvaltaren i de fall konkursgäldenär vägrar 

lämna ifrån sig giltigt pass bör erhålla biträde av tillsynsmyndighet för att 

fä tillgång till detta. 

Lii11sstyrelsen i Gijteborgs och Bohuslän: Likaså tillstyrker länsstyrel

sen de föreslagna utvidgade möjligheterna att inskränka gäldenärens frihet 

i syfte att hindra honom frän att dra sig undan sina skyldigheter i konkur

sen. 14 a § i konkurslagsförslaget bör emellertid omformuleras med tanke 

på lagberedningens förslag om sammanslagning av kvarstad och sking

ringsförbud till ett gemensamt institut, benämnt kvarstad. 

USS: I detta sammanhang efterlyser USS slutligen möjligheter för bor-
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geniirerna all dft konkursansi.ikan har ingetts till riitten begära att räkenska

per och liknande handlingar får tas om hand om s.k. sabotagerisk hedöms 

föreligga. Ett shdant beslut hör df1 kunna fattas av konkursdomaren eller 

rätten. Bestiimmelser av detta slag torde kunna inarhetas i 14 a * kom

mi ttcförslaget. 

USS har liven varit inne p~\ tanken att föreslå bestämmelser. som gör det 

möjligt för kronofogdemyndighet att på eget initiativ eller på begäran av 

borgenär företa någon form av revision i fråga om gäldenärs ekonomiska 

förhällanden redan innan konkursansökan har ingetts. En förutsättning 

skulle vara att giildenären varit föremål för exekutiva åtgärder på grund av 

upprepade betalningsförsummelser. En sådan ordning bör kunna ge avse

värda preventiva effekter m:h i vissa fall avslöja begynnande obesHmd på 

ett förhällandevis tidigt skede. Eftersom regler av detta slag saknar direkt 

anknytning till konkurslagen. avstår USS från att vidare utveckla denna 

tankegång. 

I fråga om bestlimmelserna avseende skingrings- och reseförbud i 14 a § 

m:h 14 h * kl)mmittens förslag till ändring i konkurslagen vill USS göra följ

ande anmiirkningar. 
Skingringsförbud kan knappast anses utgöra något verksamt medel mot 

gäldenär. som misstänks ämna sabotera ett kommande konkursförfaran

de. Det straffhot. som vilar över en sådan gäldenär. torde mera sällan av

hålla honom från att företa obehöriga ä.tgärder med sin egendom. En för

bättring är att byta ut institutet skingringsförbud mot kvarstad. 

Av förslaget framgår att förvaltaren under vissa omständigheter äger 

omhänderta rn:h/eller förvara gäldenärs pass. Bestämmelserna återfinns i 

88 § kommittcförslagct. De innehiir att förvaltaren får använda tvång mot 

gäldeniiren i enlighet med 54 ~ samma förslag. USS kan inte godta att för
valtare. som inte tillhör myndighet eller kan jämställas med en sådan. be

tros med hefogenheter av detta slag. Beslut som inskränker gäldenärs rö

relsefrihet hör i alla situation1:r meddelas av myndighet eller domstol. 

Verkställighetsåtgärder med anledning av sådana beslut bör fä företas en

dast av exekutiv myndighet eller polis. I linje härmed hör omhändertaget 

pass förvaras hos bcslutsmyndigheten eller i förekommande fall -- då dom

stnl förordnat om rescförhud -- hos den som har verkställt beslutet. 

A.lfroka1.1·a11tf1111dc1: Mot förslaget till föreskrifter om konkursgälde

närers skyldigheter och rätten för konkursförvaltaren att begagna tvängs

medd har samfundet ingen annan erinran än att det måste ifrågasättas om 

det finns tillräcklig grund för bestämmelsen i 88 §första meningen i förslag

et l)m förbud för gäldenären att under hela konkurstiden bege sig utom

lands utan förvaltarens tillstttnd. Bestämmelsen är dessutom enligt % § 

första stycket tillämplig även på styrelseledamot. verkställande direktör 

eller likvidatnr. som avgått senare än ett är före konkursansökningen. En

ligt samfundets uppfattning är den ""frihetsinskränkning'' som det innebär 

såväl vid yrkesutövning som i privatlivet att nödgas begära tillstånd för ut-
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landsn:sa kriinkande o.:h obefogad i andra fall iin dä llyktfara i samband 

med misstanke om brott kan fördigga. Det ohligatnriska förbudet bör 

lämpligen kunna inskränkas till exempelvis tre mänader efter konkurs

uthmttet och helt undvaras för persnner som före knnkursen avgått som 

stiillföreträdare samt i övrigt erslittas med att konkursförvaltare fö.r möjlig

het att förbjuda resa ur riket. 

Sverigl's j("irrningshankas ji'irbund: Beträffande de föreslagna föreskrif

terna om gäldeniirens skyldigheter ifrågasätter förbundet i likhet med sam

fundet. det berättigade i förbudet för gäldenären att under hela konkurs

tiden bege sig utnmlands utan förvaltarens tillstånd. Då konkursgiilde

nären är juridisk person är bestämmelsen tillämplig även på styrelseleda

mot. verkställande direktör eller lik vidator som avgått senare än ett år före 

konkursansökningen. Enligt förbundets mening är förbud mnt utlandsresa 

befogat endast dä det finns tlyklfära i samband med misstanke om brott. 

Det obligatoriska förbudet skulle förslagsvis kunna inskränkas till en mil

nad efter konkursutbrottet och inte alls avse personer som avgått som 

ställföreträdare. 

Fi11ansieri11g.1fiiretage11s J("ire11i11g: I kommittens fors lag föreslås förbud 

för gäldenären att under hela konkurstiden bege sig utomlands utan förval

tarens tillstånd. Bestämmelsen lir ti!Himplig även på styrelseledamot, verk

ställande direktör eller likvidator. som avgått senare än ett är före kon

kursansökningen. Vidare föreslår kommitten i 14 b * bl.a. att om reseför

bud är uppenbart otillräckligt för gäldeniiren häktas. Detsamma gäller de 

företrädare för juridiska personer som nyss angetts. 

Med utgångspunkt från de intressen föreningen har att bevaka har för

eningen i och för sig ingen anledning att motsätta sig bestämmelser som in

nehåller en begränsning av gäldenärens eller dennes företrädares rörelse

frihet. Det är dock föreningens mening att de i föregående stycke nämnda 

reglerna leder för långt och därför hör modifieras. Det syns vara tillfyllest 

att konkursförvaltaren ges en möjlighet att förbjuda resor till utlandet. Fri

hetsberövning bör enligt föreningens mening inte kunna ifrågakomma i 

andra fall än i samband med misstanke om brott. 

SACO/SR: Det generella förbudet för konkursgäldenär att lämna landet 
bör tidsbcgriinsas till exempelvis tre månader efter konkursutbrottet. 

Jndustrij("irbundct: Enligt kommitteförslaget får i enlighet med 88 § 

första stycket gäldenären icke under konkursen utan förvaltarens samtyc

ke begiva sig frän riket. Enligt andra stycket samma paragraf får förvalta

ren om det skäligen kan befaras att gäldenären utan samtycke begiver sig 

från riket omhänderta hans pass. Bestämmelsen är därutöver enligt 96 § 

första stycket tillämplig även på styrelseledamot, verkställande direktör 

eller likvidator. som avgått senare än ett år före konkursansökningen. 

Den föreslagna beslutsfunktionen för förvaltaren är en fråga av synner

lig principiell betydelse inte minst från rättssäkerhetssynpunkt. Förbundet 

finner dock ej anledning yttra sig över denna principfråga utifrån en sam-
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manviigd bedömning. Här skall dock pekas på vissa negativa effekter för
slaget i denna del kan fä. 

Innan sädana omständigheter föreligger att beslut om konkurs skall 

meddelas kan i vissa fall möjlighet finnas till rekonstruktion av det kon

kurshotade företaget. Byte <tV styrelseledamöter och verkställande din:ktör 

kan i en sädan situation vara av avgörande belyddse for företagets fortsat

ta bestånd. Inte heller kan bortses frän att sådana åtgärder kan uppställas 

som villkor frän kreditgivare och andra intressenter. Intresset från här be

rörda personer att Maga sig nu ifrågavarande uppdrag avtar naturligtvis 

med vetskapen om ett hot att såväl vid yrkcsutövning som i privatlivet 

nödgas begära tillstånd för utlandsresa och i vissa fall kunna fråntas pas

set. 

LRF: Förslagen om - - - gäldenärens skyldigheter - - - synes ända

mälscnliga. 

ll1111delskw11111arfi>rb1mdl't: I betänkandet föreslås att konkursgäldenär 

under konkursen ska kunna förbjudas att lämna landet och hans pass ska 

kunna tas ifrån honom. Förbud att resa inom landet kan också åläggas ho

nom. Vidgade möjligheter att hämta eller häkta gäldenären föresläs 01.:kså. 

En skärpning av förevarande regler i den riktning som kommitten förordar 
är enligt förbundets uppfattning motiverad. Emellertid måste ifrågasättas 

l)ffi inte kl)mmitten i sitt förslag kommit att inskränka gäldenärens rörelse

frihet mer än vad konkurssituationen n'irmalt tarvar. Det synes sålunda 

omotiverat att införa en generell regel om utreseförbud utan tillstånd för 

konkursgäldenär. I vart fall bör detta förbud inskränka sig till tiden före 

gäldenärens konkursedsavläggelse. Förbundet vill också förorda att bes
tämmelserna härvidlag görs tillämpliga på styrelsekdamot i konkursföre
tag som avgått före konkursen endast under förutsättning att vederbörande 

avgått inom tre månader före konkursansökan. 
Lokala s/..atte111y11diRhl'te11 i Stoc/..lwlm: Kommitten anger (s. 92) att för

utvarande ställföreträdare for gäldenär som fö· juridisk person ofta lämpli

gen bör medverka under boutredning. Så skall kunna ske betr. person som 
entledigats eller avgått senare än ett är före dag för konkursansökan. Så 

skall ske även om det med säkerhet inte kan visas hur lång tid som normalt 

födlyter mellan det att ett företags dåliga likviditet inträtt och dag för kon

kursansökan (jämför dock Kedner. företagskonkurser (s. 296). ( Myndighe

ten) anser den givna tiden för kort. Medvetna manipulationer i form av fö

retagsöverlåtelser, intagande av bulvaner som företrädare m.m. sker inte 

sällan före en ettårsgräns. Utan att närmare motivera sitt ställningstagande 

föreslår (myndigheten) med hänsyn till hittillsvarande eifarenheter att 

gränsen sätts till minst två år. 
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8 Resurs- och kostnadsfrågor 

Lii11sti/../agare11 i B/c/..i11ge /ii11 och Kro11oherg.1· lii11: Niir man föreslttr en 

s~u.Jan reform. kan man heller inte unuerl<'1ta all taga hänsyn till Je kostna

der som reformen kommer alt meuföra. Avcn om jiimlikt X::!~ 3 st. KL ar

vodet för riittens ombudsmiin ej fär besHimmas efter tid. kan varken denne 

eller klmkursdomaren underbta att taga hiinsyn till den nedlagda arbets

tiden. niir arvodet skall hestiimmas. Det borde därför ha varit möjligt med 

en ~tickprovsundersökning bland riittens ombudsmiin för att få klart för 

sig hur mycket tid de genomsnittligt lägga ned ptl sina uppdrag och hur de 

bcriikna sin crsiittning. Niista steg skulle sedan vara att ungefärligen avgö

ra hur stor tidstitgflllgcn skulle hli för kronofogdemyndigheterna som till

synsman eftersom deras och rättens omhudsmiins uppgifter ej till alla delar 

motsvara varandra. Med utgtingspunkt fr~n genomsnittliga lönen för sä

dan personal pf1 kronofogdemyndigheterna som skall handliigga Lillsyns

uppgifterna och ti!Higg för sociala kostnader skulle det sedan vara möjligt 

alt beräkna de ekonomiska konsekvenserna av förslaget pä denna punkt. 

Man har sälunda anledning all riikna med att ni\gra yllerligan: tjiinster 

inom exekutionsviisendet i landet komma att behöva~. Diirtill höra viil Hig

gas ökade kostnader for allmän I ombud, sakkunnigt hitriide eller revisor. 

Giitl'hor1.:.1· tini;sriitt: Mö.il igen hnrde ett system liknande det för ersätt

ning till tillsynsorganet enligt schablon vara att föredra även vid bestäm

mandd av konkursdomarens kostnader. Det hör vara möjligt att beräkna 

ett nLirmalhL'lopp som täcker konkursdomarens kostnader i form av expe

ditionsavgifter och kungörelser. Efter konkursbeslutet tas i normalfallet ut 

sammanlagt 140 kr i ordinär konkurs och 120 kr i förenklad konkurs. De 

olika delbeloppen avser avgift vid förnrdnande av förvaltare. RO och god 

man samt expeditionsavgifter vid kungörelser. 

Storleken av kungörclsekostnadern;: varierar beroende pil om flera kun

görelser utfärdas samtidigt eller inte. Vid sadant förhi'lllande kan man ifrå

gasätta varför vissa konkursbon skall belastas med större kostnader ~in 

andra. Den genomsnittliga kungörelsekostnaden torde för närvarande lig

ga över 300 kr. De totala expeditions- uch kungörelsekostnaderna skulle 

alltså uppgå till 420-440 kr per konkurs. Om dessa kostnader kunde tas ut 

som ett schablonbelopp av motsvarande storlek i vai:ie konkurs skulle ad

ministrationen förenklas. Då efkrbevakning sker kräver konkursdomaren 

i Giitehorgs tingsrätt enligt fast praxis förskott av hevakanden för kun

görelsekostnader och expeditionsavgift. Något stöd i konkurslagen, kon

kursförordningen eller förarbeten finns inte för detta. Visserligen har be

vakandcna hi1tills i samtliga fall betalt förskottet men tingsrätten anser än

dti. att denna praxis hör lagfästas. 

R11ri1.1 tingsriitl: Enligt förslaget skall -- om kronofogdemyndighet blir 

tillsynsorgan -- kostnaderna för tillsynen tas ut ur konkursbona såsom till

synskostnader. Dessa kostnader skall inte prövas av konkursdomaren el-
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kr rä\lcn utan bcstiimmas enligt vissa schabloner. Tingsriillcn anser ett sä

dant system vara l)\illfredsslälla111.k. Arbelsuppgif\erna Hir hli av den art 

alt de mindre väl Himpar sig för taxesällning. rrän andra omrf1den dlir tax
or inflirts synes detta för övrigt knappast ha hidragit till en minskning av 

kostnaderna. Slutligen förefaller det rimligt all de som berörs av hur stora 

kostnaderna blir får möjlighet att i.iverklaga heslut därom. 

Swl.l"ko111ore1: Statskontoret fömtslilter att tillsynskostnaderna i det 

nya systemet i stort sett kan hållas inom nuvarande kostnadsram. Det är 

enligt ämbetsverkets mening angeläget att vid den nlirmare utformningen 

av tillsynsorganisationen söka i möjligaste mån begränsa kostnaderna för 

denna och därvid beakta det grundläggande syftet med konkursinstitutet. 

nämligen att hereda konkursborgenärerna betalning. 

RR\I: Det hör också enligt RRV övervägas att inom ramen för de resur

ser. Sl)m st<lr till fö1fogande för tillsynen. tillgodose behovet av sådan kom

petens genom att utrymme skapas för en specialistfunktion vid var och en 

av de största kronofogdemyndigheterna och för exekutionsväsendet i öv

rigt hos länsstyrelserna. Konkursförvaltare bör härutöver. såsom också 

förutsiitts av konkurslagskommitten, ha möjlighet att anlita den särskilda 
ekonomiska expertis, varav behov kan föreligga särskilt i större eller mer 

invecklade konkurser. För konkurskostnader som slutligt kan komma att 
ävila statsverket bör länsstyrelsen kunna ställa säkerhet. 

RRV har inte funnit anledning att ifrågasätta konkurslagskommittens be

dömning att kostnaderna för den föreslagna ordningen med kronofogde

myndighet som tillsynsorgan kommer att hålla sig på ungefär samma nivå 

som nuvarande kostnader. 
RS\I: KFM:s resurser kommer att kräva förstärkningar för den nya till

synsuppgiften. Även hos RSV kan visst behov av personella förstärkning
ar uppstå för service-. informations- och utbildnings verksamhet. Kommit

ten har (s. 142) inte lagt fram några egna beräkningar utan överläter åt RSV 

att beräkna kostnaderna hänör. Den relativt korta remisstid som stått 

verket till buds har inte givit tid för några ingående överväganden i kost

nadsdelen. Verket avser att till departementet snarast inkomma med be
räkningar i denna del. Kostnaderna för personalförstärkning vid KFM och 

RSV bedöms av verket i dag inte komma att bli av den storleken att någon 

tvekan om reformens genomförande kan uppstå på grund av kostnadsskäl. 

I de förstlirkningar som krävs till KFM måste också ingå personal med 

ekonomisk utbildning. Ekonomisk insikt krävs för KFM:s del inte enbart 

för dess verksamhet som tillsynsorgan. Också i den exekutiva verksam

heten ställs KFM inför avgöranden som innefattar företagsekonomiska be

dömningar. t.ex. frågan om och när ell företag skall försättas i konkurs. 

Vid KFM finns naturligen redan visst kunnande på området men för till

synsuppgiften i de mera komplicerade konkurserna torde i vart fall vid de 

största KFM behöva inrättas specialisttjänster. Övriga KFM:s behov i 
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detta hiinseemlc kan troligen tiickas genom medverkan av Hinsstyrdserna 

(jfr RSV:s Rapport. Organisationsutn:dning vid KFM i Stockholm. Göte

horg och Malmö-;. 35). 

Kr11nofi1gcle111w1tlighete11 i Stockho/111: Kommitten förordar all det hos 

varje kronofogdemymlighet inrättas en siirskild enhet for tillsynsuppgifter

na. Kronofogdemyndighetens tillsynsuppgifter hör enligt kommitten inte 

handHiggas av samma tjiinstemän som sköter indrivningsuppgifterna. Mol 

bakgrund härav od1 med hiinsyn till den mångfald av uppgifter som i\.fäggs 

kronofogdemyndigheten som tillsynsorgan vill vi understryka vikten av all 

erforderlig personalförstiirkning och uthildning ställs till kronofogdemyn

dighetens rörfogande. 

I tillsynsmyndighetens kontrollerande funktion enligt förslaget ingtir att 

inventera konkurshoets kassa och övriga tillgt\ngar samt fordra redovis

ning av förvaltaren. Om särskilda omstiindigheter föranleder det. äger 

myndigheten utse en eller nera revisorer för granskning av boets riikenska

per och förvaltningen i övrigt. Vi föreslår hl.a. med hiinsyn till att det tidi

gare i praktiken visat sig svårt all snabbt erhtllla bitriide av revislir frfrn 

liinsstyrelsens skatteavdelning att denna resurs i vart fall för kronofogde

myndighetens i Stockholm vidkommande placeras inom myndigheten. 

Krono.fogdemyndigheten i Göteborg: Slutligen vill KFM betona vikten 

av att resursfrfigan ägnas stor uppmiirksamhet för den händelse att stats

makterna beslutar om att KFM skall ha tillsynsuppgiften. En reform av 

angivet slag ställer också krav på kvalificerade utbildningsinsatser för 

framför allt kronofogdepersonal och annan ledningspersonal. Kronofogde

myndigheten vill återkomma i dessa frågor när mera konkreta förslag före

ligger. 

Kronofligdcmyndigheten i Östersund: I förslaget har diskuterats hur 

tillsynsmyndighetens kostnader bör ersättas. Kronofogdemyndigheten är 
tveksam om någon ersättning bör uttas ur konkursboets medel. Kostna

derna för KFM:s verksamhet som tillsynsorgan borde kunna ingå i det or
dinarie anslaget för myndigheternas verksamhet. Tillsynsverksamheten i 

konkurs kan ses som en del av statens kostnadsfria samhällsservice. Dess

utom skulle smärre vinster göras i fräga om arbete med konkurserna. Det 

förtjänar framhållas att staten som regel har att fordra betalning i konkur

sen för bl.a. skatter och utbetalade lönegarantimedel. Den ersättning. som 

eljest skulle gå till staten för tillsyn i konkurserna. kommer ändock staten 

till godo i form av utdelning. 

länsstyrelsen i Kalmar län: Kronofogdemyndighetsutredningcn har i 

sitt betänkande "'Kronofogdemyndigheterna" SOU 1977:42 framhållit att 

''uppgifter som tillsynsmyndighet i konkurser kan komma att tillföras kro

nofogdemyndighet som en följd av konkurslagskommittens pågi\.ende arbe

te. Utredningen kan inte nu bedöma vilka krav dessa uppgifter kan kom

ma att ställa på kronofogdemyndigheterna. Enligt vad utredningen har in

hämtat torde uppgifterna bli sådana som huvudsakligen bör ankomma på 
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krnnofogdcpersnnal o.:h till stor del ryms innm denna personals kl•m

petens. De bör förankda viss kompletterande utbildning av kronnfogde

persnnalcn i syfte att ge den aktualiserade ni:h ökade kunsk<irer om kon

kursrätten llCh andra. bl.a. företagsekonomiska. iimnesnmrtiden som iir 

aktuella i sammanhanget". 

Länsstyrelsen. som delar de uppfattningar som kommit till uttryi:k. fhr 

framhålla vikten av att tillsynsmyndigheten crhhlln si"idan utbildning att 

den kan fullgöra sina åliggamkn enligt konkurslagskommittens förslag. 

Do111arc:fi:irh1111dl'f: Förbundet tillstyrker förslaget att tillsynsk,lstnadcr

na debiteras boet enligt taxa om kronotiigdemyndighet är tillsynsorgan. 

Aven i andra tillsynsfall bör taxesystemet kunna användas i ungefär sam

ma omfattning snm är föreskriven beträffande offentlig försvarares arvode 

(sid. 143 ). Förbundet vill i detta sammanhang ifrågasätta. om inte .ii:ksf1 

k11stnaderna hos konkursdomaren skulle kunna debiteras enligt taxa i stäl

let för att Sllfll nu de direkta annnnskostnaderna oi:h expeditionsavgifterna 

tas ut. 

9' Övriga frägor 

J K: Mot bakgrund av ett -- ~in nu inte avgjort -- skadereglerings~irende i 

vilket jag har att företräda staten vill jag ta upp följande problem. 

En förvaltare som försummar sina skyldigheter kan bli skadestånds

skyldig. Talan mot förvaltaren skall enligt gällande rätt foras som klander 

av slmredovisning. Kommitten föreslår ingen ändring i denna del. Syste

met fungerar i normala fall men om konkursen avskrivs som s.k. fattig
konkurs uppkommer problem. I sil.dana fall äger nämligen borgenären ing

en rätt till talan mot slutredovisningen. Situationen synes bli densamma 

enligt kommitteförslaget om konkursen avskrivs enligt 186 §.Av 191 §föl

jer nämligen att gäldenären och tillsynsmyndigheten men inte borgenär då 

k<1n klandra slutredovisningen. 

Den nu angivna konsekvensen är inte tillfredsställande. Om förvaltaren 

tillfogat borgenärerna skada, bör dessa ha rätt att klandra slutredovisning

en även om konkursen avskrivits enligt 186 §. 

GiitehorRs 1ini;srii11: Enligt nuvarande ordning delges borgenärs kon

kursansökan gäldenären med föreläggande för denne att förklara sig inom 

viss tid ( 13 § ). Endast i det fall att ansökningen medges prövas den av kon

kursdomaren. I iivriga fall hänskjuts mi1let till rätten ( 14 § ). Glildenären 

kallas till förhandling normalt inom tv[1 veckor I 15 § ). Gäldenären måste dä 

delges ånyo. Enligt tingsrättens erfarenhet förekommer att delgivningen av 

konkursansökan går relativt lätt men att delgivningen av kallelsen till för

handling drar ut på tiden på grund av att gäldenären då ofta håller sig un

dan. Att tvi1 olika delgivningar skall förekomma är helt omotiverat. Det le-
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dcr till merarbete och ger gäldenliren siirskilda möjligheter att fördr~ja 

konkursbeslutet. Tingsrätten föresltir en bestämmelse enligt vilken gälde

nären redan da konkursansökan delges honom kallas till rätten pti sätt 

framglir av I .'i ~ konkurslagen. I kallelsen hör särskilt anges att gäldenliren 

har möjlighet att medge ansökningen före förhandlingen och att han inte 

behövt:r instiilla sig om konkursheslutet ges före förhandlingen. Jämför 

blanketten stiimning med kallelse i mindre tvistemål, Dv 177/ I. 
RS\l: Enligt förslaget skall KFM alltjämt ha hand om prövningen av lö

negarantianspråk i de mindre konkurserna. Prövningen åvilar i de ordinära 

konkurserna förvaltaren. 

Förvaltarens uppgift lir att avveckla konkursboet under iakttagande av 

borgeniirernas gemensamma intressen. Häri ligger viss garanti för att för

valtare inte felaktigt godkänner ett lönegarantianspräk med påföljd att ef

terföljande borgenärer erhåller lägre utdelning i konkurs än eljest. Genom 

den nedklassning av löneprivilcgiet som ägde rum samtidigt med vissa änd

ringar i lönegarantisystemct (I januari 1976) har emellertid utdelning i kon

kurs till staten (löncgarantifondcnl minskat avsevärt. Sådan utdelning tor

de numera förekomma endast i ca 10 % av de ordinära konkurserna. För

valtaren har därför i de flesta konkurser inte längre samma konkursrättsli

ga anledning att pröva riktigheten av framställda löneanspråk. Det har 

förekommit att förvaltare -- måhända i snabbhetens intresse -- inte till

räckligt noggrant prövat anspråken. så att underrättelsen till länsstyrelsen 

har kommit att omfatta fordringar som egentligen inte varit förmånsberätti

gade och därmed inte skulle ha omfattats av lönegarantin. 

Vissa skäl kan anföras för en ordning där K FM övertar lönegarantipröv

ningcn också i de ordinära konkurserna. Man skulle vinna enhetlighet i 

prövningen. konkursens handläggningsform vore utan betydelse och för 

den utbetalande myndigheten. länsstyrelsen, skulle en sådan ordning med
föra administrativa fördelar. Emellertid är konkursförvaltningen, då. det 

gäller en företagskonkurs, i flera hänseenden förenad med vissa skyldig

heter gentemot arbetstagarna och deras fackliga organisationer. RSV av

ser då. närmast konkursförvaltarens skyldighet att verkställa uppsägning 

av de anställda samt information och samråd med de fackliga organisatio

nerna. Det är uppenbart att det skulle innebära nackdelar om lönegaranti

anspråken i de ordinära konkurserna särskilt i det inledande skedet av för

valtningen handläggs av annan än konkursförvaltaren. Det bör också beak

tas att de ordinära konkurserna torde omfatta ca 80 % av de arbetstagare 

som årligen berörs av löncgarantin. På grund härav anser RSV att ändring 

på denna punkt inte bör ske. 

Trycket på länsstyrelserna i utbetalningsdelen är i dag mycket hårt. På 

flera länsstyrelser i län. där företagskonkurser med många arbetstagare in

träffat. är också personalsituationen ansträngd. För att tillgodose arbets-
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tagarnas rättmätiga intresse att fä lön i r~itt tid måste hinsstyrelserna i sam

råd med konkursförvaltaren i vissa situa1i,1ner finna praktiska lösningar 

som ddvis går vid sidan av den ordning som gällande lagstiftning anvisar. 

RSV har med hiinsyn till lönegarantilagstiftningens syfte och de komplika

tioner för konkursförvaltningen en försenad löneuthetalning kan innebiira i 

flera fall sanktionerat sådana lösningar. Enligt RSV föreligger ett starkt be

hov att lagstiftningen ses över i herörda avseenden. Förslagsvis kunde dels 

konkursförvaltaren ges mö.ilighct att andnda tillgängliga medel för att ut

betala löner som omfattas av lönegarantin. dels liinsstyrelsen ges möjlig
het att utan en tyngande administrativ ordning förskottera llinegaranti

medel till ett konkursbo som saknar egna medel. 

Enligt 71 * UBL fär åtgärd för uttagande av skatt inte vidtas senare än 

fem är efter utgången av det upphördsfl.r. da skatten erW.ggs. Vid konkurs 

giiller att framstiillning om försättande i konkurs skall ha gjorts inom fem

i\rstiden eller att skattefordringen har hevakats i konkursen inom denna 

tid. 

Enligt förslaget kommer betydligt fler konkurser att handläggas som 

mindre konkurser (utan bevakningsförfarande) än SL)m nu handfäggs som 

s.k. fattigkonkurser. Ändringen skulle medföra att staten i flera fall än f.n. 

inte genom bevakning kan tillförsäkra sig rätt till utdelning för äldre skatte

fordringar i konkurs. KFM torde emellertid regelmässigt sjiilv ansöka om 

försättande i konkurs i här Hinkt situation. dvs. när skatteskulden hotar att 

bli preskriberad och möjlighet finns till utdelning i konkursen. I praktiken 

torde därför denna fråga vara av mindre betydelse. Av principiella skiil 

bör dock enligt verkets mening frågan uppmärksammas. Förslagsvis skul
le en anmälan till förvaltaren om skattefordringen eller att uppgift om den

na på annat sätt kommer till förvaltarens kännedom inom femårstiden an

ses innebära "åtgärd för uttagande av skatt" har skett. 
Kronc~fi1gdemy11digheten i Västen-i/.:: Frågan om förfarandet vid kon

ku~bos obe~ånd har tj lö~s. 

Kron<di>gdemyndigheten i Öms/.:.(j/dsl'i/.:: Förslaget föranleder vissa än

dringar i lönegarantilagen. KFM skall handlägga alla sådana ärenden i 

mindre konkurs. I dag handläggs enbart de löneanspråk som förekommer i 

de nuvarande "fattigkonkurserna". Det har visat sig att det är mycket få 

sådana ärenden i denna typ av konkurs. Sålunda har det de båda sista 

åren i genomsnitt varit endast 14 löneborgenärcr/kronofogdemyndighet 

och år som yrkat betalning. Härvid bortses från Stockholm. Göteborg och 

Malmö. 

Det kan förväntas en kraftig ökning av dessa ärenden genom överföran

det av jämväl sådana i konkurser som skall handläggas som mindre och vil

ka inte är att hänföra till dagens "fattigkonkurser". KFM kommer då att 

handlägga lönegarantiärenden i 80 % av de förekommande konkurserna. 

I linje med att jag här har förordat samma förvaltare och samma till-



Prop. 1978/79: 105 609 

synsorgan i alla konkurser anser jag att all lönegarantiprövning \lcksr1 bör 

ävila ett och .1a111111a organ. Dessa arbetsuppgifter hör i sin helhet överför

as till KFM. 

Förutom den åberopade enhetligheten bör pekas p!t den kunskap sPm 

nu byggts upp hos myndigheterna. KFM:s knytning till Hinsstyrelsen. den 

ökade rättssäkerheten genom enhetlig tillämpning. KFM:s resurser i form 

av exeJ;.utiv personal samt att även ärenden i lirdinär konkurs mastc be

handlas på KFM. 

Ko111111cr.1·kc1llcf.:iu111: Med undantag för förslaget all ge tillsynsmyndig

heten möjlighet att. om särskilda omständigheter förankder det. utse en d

ler flera revisorer för granskning av boets räkenskaper och förvaltningen i 

övrigt har kommitten ej behandlat frågan om revision i konkurssituatio

nen. Därmed skulle nu rådande förhållande bestå. nämligen att revisionen i 

praktiken upphör med utgången av det räkenskapsår som närmast föregår 

det räkenskapsår under vilket kllnkursen inträffar. Sålunda finns i dag 

egentligen ingen möjlighet för revisorn att rapportera gjorda iakttagelser 

fram till konkursutbrottet och i konkurslagen ställs ej krav på revision av 

företagsk on kurs ho. 

Särskilt mllt bakgrund av de under senare år till synes allt vanligare och 

större företagskonkurserna framstär detta förhållande som mycket otill

fredssHillande. En allmän översyn av revisionens funktion och ställning i 

konkurssituationen skulle vara av stort värde. Därvid bör behandlas dels 

revisionen under sista räkenskapsåret fram till konkursutbrottet inklusive 

revisorns möjligheter och skyldigheter att rapportera gjorda iakttagelser. 

dels frågan om eventuellt införande av revision av åtminstone vissa före

tagskonkursbons förvaltning och räkenskaper. 

Många av de frågeställningar som därvid skulle aktualiseras - exempel

vis om revisorns rapporteringsmöjligheter med beaktande av hans tyst

nadsplikt. om revisionsberättelsens syfte och utformning, om vem som 

skall utse revision m.m. - går i och för sig utanför de rent konkursrätts

liga. Betydande förbättringar av förhållandena på obeståndsproblcma

tikens område torde emellertid stå att hämta med en utveckling av regler 

om revision i konkurssituationer. Därför syns det lämpligt att fragan ses 

över i samordning med den utredning om former för mot verkande av miss

bruk av konkursinstitutet som konkurslagskommitten nu inleder. 

LO-distriktet i sydt'istra !'frcrif.:e: Efterbevakningar av förmånsberättiga

de löner. semestercrsättningar. försäkringsavgifter etc .. som av godtag

bara skäl ej tidigare framkommit och som vid kontroll befinnes berätti

gade. skall inte. i enlighet med 111 § 29. ge anledning till särskilda kostna

der för berörd löntagare eller för dennes organisation. 

Senaste tidpunkt för efterbevakning bör ytterligare undersökas. vilka 
praktiska möjligheter som borde finnas -- med hänsyn till slutlig redovis

ning av konkurs. 

Advo/.:atsa11~fi11ulet: Nuvarande lag utgör hinder mot att konkursförval-
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tarna använder i konkursen tillgängliga medel för förskottcring av löne

utbetalning. när utbetalning skall ske på grund av statlig lönegaranti. Det 

har i praktiken visat sig att förseningar med behandlingen oeh utbetalning 

från berörd myndighet är praktiskt taget oundvikliga. Mminstone i början 

av konkursförfarandet, trots att insatserna från länsstyrelserna och krono

fogdemyndigheterna präglas av både vilja och förmåga till god samverkan 

oeh snabb handläggning. Den minsta försening skapar irritation pä arbets

platsen oeh därmed komplikationer för avveekling och fortsatt drift under 

konkursen. Det är känt att man ibland under hand fått lov att klara upp sa

ken -- mot förutsättningarna i gällande lag -- genom tillfällig upplåning el

ler förskottering av medel ur konkursboet med förstäende medverkan av 

den utbetalande myndigheten. Samfundet anser det vara önskvärt att lags

tiftningen omarbetas så att de praktiska behoven i det berörda avseendet 

tillgodoses. 

Kro111~f.1gdlji"freni11gl'11: Kommitten har inte lagt fram något förslag till 

lösning av de problem som uppkommer vid konkursbos obestånd. För

eningen finner det otillfredsställande att dessa sedan länge omdiskuterade 

spörsmål inte blir föremål för reglering i lag. 

TCO: Vad gäller bevakning i konkurs åligger det enligt 6 ~ lönegaranti

lagen konkursförvaltare att underrätta länsstyrelse om klar lönefordran 

samt att bevaka fordringen för den anställdes räkning. Det har i praktiken 

visat sig att åtskilliga förvaltare bevakar ett lägre belopp än som rätteligen 

tillkommer den anställde. Denna omständighet har medfört att arbetstagar

organisationen i samtliga fall också tvingats bevaka. för att de anställda ej 

skall förlora någon ersättning. Detta medför ofta betungande och onödigt 

dubbelarbete. En lämplig lösning vore att det i lönegarantilagen infördes 

ett stadgande av innehåll, att förvaltaren, innan länsstyrelsen underrättas 

och bevakning sker. skall samräda med berörda arbetstagarorganisationer 

om de anställdas rätt till ersättning. 

Fiireningen auktoriserade rei•i.l"orer (FARJ: Lagstiftaren har i flera sam

manhang -- främst i aktiebolagslagen - stadgat om krav på revision av nä

ringsverksamhet. Av särskild vikt har uppenbarligen revisionen i större fö

retag ansetts vara, vilket framgår bl.a. därav att aktiebolagslagen stadgar 

om särskilt kvalificerad revision i sådana företag. Sålunda skall (AL 

IO kap. 3 §),om bolagets bundna egna kapital uppgår till en miljon kronor 

eller däröver. minst en revisor vara av kommerskollegium auktoriserad el

ler godkänd. Vidare skall minst en revisor vara auktoriserad om 

l. tillgängarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de tvä 

senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1.000 

gånger det enligt lagen om allmän försäkring bestämda basbeloppet för 

den sista månaden av respektive räkenskapsår, 

2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i 

medeltal överstigit 200 eller 

3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade på fondbörs eller på lista 

utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissionärer. 
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I fråga om företagskonkurser mäste som regel rörelsen drivas vidare nå

gon tid under konkursförvaltarens ledning. Icke siillan iir dci fråga om tids

perioder som sträcker sig över flera månader: nil.gon gtmg över nr. De viir

Jen som förvaltas kan vara mycket stora. Hiirtill knmmL'r att de praktiska 

förutsättningarna vid drift av konkursbo ofta är svårare än före konkursut

brottet: kvalificerad personal söker annan anstiillning: kontaktklimatet i 

förbindelserna med leverantörer. kunder och konkurrenter föriindras etc. 

Behovet av en kvalificerad revision är diirför enligt FAR:s mening i dylika 

fall ofta väl sä stort som före konkursutbrottet. Över huvud taget är det en

ligt FAR:s uppfattning ägnat att förvåna att icke redan tidigare krav pt\ re

vision av större företagskonkursbon intagits i lagen. I praktikcn har det 

l)Ckså icke sällan förekommit att konkursförvaltare i samråd med RO anli

tat revisorer icke endast som sakkunnigbiträdc i bnutredningen utan även 

för kontroll av att medelsförvaltningen under knnkursboets drift är ända

målsenligt ordnad och fungerar på avsett sätt. 

Med hänvisning till vad ovan sagts om behovet av revision vid förctags

konkurser vill FAR föreslå att kommittens förslag till ändring av konkurs

lagen kompletteras med bestämmelse om att sädan kvalificerad revisor för 

boet skall utses i de fall då företaget vid konkursutbrottet var skyldigt att 

ha kvalificerad revision enligt aktiebolagslagen eller annan lag. Sådan revi

sor bör enligt FAR:s mening utses antingen av borgenärerna på borgenärs

sammanträde eller. om ett oberoende organ utses eller skapas som till

synsmyndighet, av tillsynsmyndigheten. 

10 Kommentarer till vissa bestämmelser i kommittens lagförslag 

14 a § 

JK: I 14 a §första stycket hänvisas till 15 kap. RB. Innehållet i 14 a ~ 

andra stycket har samma lydelse som 15 kap. I * tredje stycket RB. Det 

kan därför ifrågasättas om inte 14 a ~ andra stycket är övedlödigt. 

14 b § 

JK: Rcseförbud och häktning fä.r som bestämmelsen i 14 b ~ har utfor

mats tillgripas i avvaktan på att konkursansökan prövas. Genom fön~skrif

ten i 14 b §tredje stycket görs 15 kap. 5 ~och 6 s första stycket RB tillämp

liga. Detta innebär att konkursdomaren eller rätten i samband med att kon

kursansökningsmålet avgörs skall pröva om ett meddelat reseförbud eller 

en beslutad häktning skall bestå. 

När det gäller reseförbud uttalas på s. 195 (under avsnitt 3.2.2.2> att det 

inte behövs något ställningstagande i saken eftersom konkursbeslutet med-
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för att förbudet att lämna riket .::nligt 88 ~ första stycket i förslag.::! auto

matiskt träd.::r i funktion. Om konkursansökan ogillas. mastc diiremot sa

ken prövas. Vidare sägs att rätt.::n iivcn om konkursansiikan avslås kan lf1-

ta r.::seförbudet best:'t i avvaktan pä att beslutet har vunnit laga kraft. niim

ligen i fall d:'t frägan huruvida gäldenären skall försättas i konkurs är sär

skilt tveksam. Jag är inte helt ense med kommitten i denna fråga. Mot att 

förbudet enligt 88 §första stycket automatiskt triider i funktitlll kan invän

das att det saknas stöd i KL för att detta sker redan innan konkursbeslutet 

har vunnit laga kraft. 210 § tredje stycket avser bara hes/ut av konkurs

domaren. Jag har också svärt att acceptera uttalandet att rätten samtidigt 

med ett beslut om avslag på konkursansökan skulle kunna föreskriva att 

reseförbudet skall bestå. För att reseförbud skall gälla även för tiden mel

lan beslut och laga kraft torde det enligt min mening krävas ny begäran av 

borgenär och nytt beslut av konkursdomaren eller rätten. Sådan begäran 

bör i och för sig kunna ske samtidigt med att beslutet i fråga om konkurs

ansökningen meddelas. om borgenär är närvarande. 

Även när det gäller häktning enligt 14 b § kan invändningar riktas mot 

vad som anförs på s. 195. eftersom bestämmelsen har utformats på sådant 

sätt att konkursbeslutet bildar gräns för häktningen. Föreskriften i 14 b § 

tredje stycket sista meningen som innebär att häktning inte får vara längre 

än tre månader är dessutom med denna utgångspunkt knappast logisk. 

Dom.1·10/srcrket: I betlinkandet föreslås att vissa tl'ilngsmcdel skall kun

na användas mot gäldenären redan på konkursansökningsstadiet. Reseför

bud eller häktning skall under vissa förutsättningar kunna tillgripas ( 14 b § i 
förslaget). I den allmiinna motiveringen har kommitten anfört att beslut om 

personellt tvängsmedcl skall omprövas då konkursansökningsmMet avgö

res (s. 195). Kommitten har dLirvid uttalat. att iiven om konkursansökan 

ogillas det kan finnas skäl att låta ett beslut om reseförbud eller t.o.m. 

häktning bestä i avvaktan på att beslutet i konkursansökningsmålet skall 

vinna laga kraft. Gällande rätt (se 15 kap. 6 ~ rätteg;'mgsbalken) medger i 

princip att ett i en tvistemålsproccss meddelat beslut om reseförhud resp. 

haktning fär best& i avvaktan pfl laga kraftägande dom även om käromålet 

ogillats. Sådana beslut häves emellertid regelmässigt i den angivna situa

tionen. Domstolsverket ifrågas~itter om inte meddelat reseförbud resp. 

hLiktningsbeslut omedelbart sf..111/ hiivas om konkursansiikan ogillas. 

18 a * 
Giirehorgs tingsriiu: Vidare bi.ir i 18 a §uppta~ en bestämmelse om att 

konkursdomaren vid bestämmandet av handläggningsformen bör samråda 

med tillsynsmyndigheten. 
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Lii11sstyrdff11 i Siidcrnw11/a11d.1 lii11: I '27 § har kommitten intagit bestäm

melsen att tillsynsmyndighet prövar hur stor del av giildeniircns inkomst. 

som skall tillkomma konkursboet. medan det först i 4'2 §närmare anges vil

ken myndighet. som är tillsynsmyndighet. 

Diirest prövningen skall ankomma pf1 kronofogdemyndigheten i egen

skap av tillsynsmyndighet bör enligt liinsstyrelsens uppfattning '27 §tredje 

stycket andra punkten om myndighetens behörighet att pröva konkurs

boets tillg~\ngar i denna del intagas i lagtexten i anslutning till de föreskril~ 

ter som reglerar tillsynsmyndighetens verksamhet i övrigt, lämpligen sä

som 59 a §. Vidkommande konkursgäldenärens besviirsriitt beträffande 

dessa beslut (nu angivet i '27 § fjärde stycket) föreslar Hinsstyrelsen att re

gel diirnm överförs till 209 § i anslutning till övriga regler angående besvär 

över beslut enligt konkurslagen. 

Lii11såklagare11 i Blekinge lii11 och Kronobergs liin: Ett enklare alterna

tiv för vilken tillsynsmyndighet som skall vara behörig synes mig vara 

myndigheten i den ort diir konkursen är anhängig. 

RS\/: Det kan inträffa att gäldenärens hemvist i något fall tillhör ett 

KFM-dist1ikt och den ort där han skall svara i tvistemål tillhör ett annat 

KFM-distrikt. I sådant fall lir det myndigheten pf1 den förstnämnda orten 

som har haft kontakterna med gäldeniiren och som känner till hans förhål

landen. Det kan därför ifrågasättas om inte den myndigheten borde vara 

tillsynsmyndighet i stället för KFM på den ort där gäldenären har sitt tvis

temålsfomm. vilket föreslagits av kommillcn. För att '"rätt'" KFM skall bli 

tillsynsmyndighet bör orten där gäldenären skall anses ha sitt hemvist be

stämmas i enlighet med vad som gäller enligt UL 56 §. Motsvarande icke 

önskviird anknytning kan bli aktuell om handläggningen överflyttas till an

nan ort enligt 20 I §. 

45 § 

Giiteborg.1 tingsriitt: I 45 § bör - - - tas in en bestiimmclse om att kon

kursdomaren före förordnandet av interimsförvaltare bör samråda med 

tillsynsmyndigheten i de fall där sa erfordras. 

50 § 

J K: I den situationen di\ flera förvaltare inte kan enas om en viss b.tgärd 

eller beslut föreslår kommitten att saken skall hänskjutas till tillsynsmyn

digheten och att den mening som myndigheten biträder skall gälla. I speci-
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almotiveringen (s. 163) framhiills att mymlighcten inte har ntlgon sjiilvstiin

dig beslutanderätt. Denna konstruktion som kan jiimf'i.iras med ett omröst

ningsfii1farande diir en av de röstande -- tillsynsmyndigheten - inte blir 

ansvarig för ut gängen förefaller konstlad. 

Giitehorgs tingsri"itt: I 50 * kvarsH1r enligt kommittens forsl<tg bestäm

melserna om det inhördcs förhi1llandct mellan flera förvaltare. Enligt para

grafens tredje stycke skall vid lldclad förvaltning tillsynsmyndigheten skil

ja mellan förvaltarna Ja de är oense och flertal inte föreligger för viss me

ning. Denna ordning anser tingsriitten mindre lämplig. Den kan leda till att 

Mgärder och beslutsfattande fördröjs. Det är s~irskilt viktigt att så inte 

sker i de konkurser där flera förvaltare förordnas, ty dessa konkurser är de 

största och mest komplicerade. I stället hör konkursdomaren när flera för

valtare utses men ntlgon uppddning av förvaltningen inte sker förordna en 

av dem till huvudförvaltare sft att de övriga är underställda honom. En be

stämmelse härom hör intagas i lagtexten. 

l/01·riittc11 iil'a Skåne och Bleki11gc: Hovrätten har ovan uttalat sin an

slutning till förslaget att förvaltaren får en mera självständig ställning. En

ligt hovrättens mening skulle konkursförvaltarens s.fölvsHindighct i förhål

lande till tillsynsmyndigheten och borgenärerna komma till bättre uttryck 

om i 51 a ~första och andra styckena ordet "viktigare" utbytes mot ''vik

tiga". Hovrätten vill även ifrågasätta om det ej skulle underlätta tillämp

ningen av lagen om man i lagtexten tar in nägra exempd på fall då samråd 

skall ske och som av kommitten klassificerats som "'viktigare frågor" (s. 

107 ö). För tydlighetens skull bör i lagtexten ocksa erinras om de bestäm

melser i konkurslagen som uttryckligen stadgar att speciella grupper av 

borgenärer respektive gäldenärer skall ge sitt medgivande till vissa åtgär

der Omf KL 63 *· 71 * 2 st. LlCh 6 st.. 75 *· 76 *samt 78 *l· Relationen mel
lan de särskilda stadgandena och samrådsregcln i .'i I a * är eljest oklar. 

5H 

Kro1111fogdemy11dighc•ten i Viisten•ik: Regler för att vinna enhetlighet 

vid upprättande av bouppteckning bör införas. Normalplan i nära anslut

ning till här nedan föreslagen normalkontoplan med föreskrifter till ledning 

för arbetet är därför påkallad. 

Kronofogdemyndigheten i Ömskiildsrik: Lagrummet reglerar bl.a. för

valtarens skyldighet att upprätta bouppteckning. I anledning av nu rådan

de praxis vid upprättande av sädan betr. fysisk persons konkurs bör följ

ande förhållande uppmärksammas. 

Bouppteckningen skall upptaga hoet.\ tillg{mgar. Vad som skall anses 

tillhöra boet bestämmes utifrån bestämmelserna i 27 * KL. Där undan-
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tages vad man hrukar kalla bcncficiegods. Sådan egendom ingår alltsi1 inte 

i konkursboet. Praxis har emellertid utvecklat sig därhiin att jämväl sadan 

egendom upptecknas och värderas pli tillgångssidan. Sålunda konstaterar 

Welamson ( Konkursr[itt 1961. s. 341) att ''även tillgångar. vilka berliknas 

ingit i glildcniircns bencficium. torde principiellt böra blide upptecknas och 

vlirderas ... Ett studium av bouppteckningar i konkurser. Himpade för för

enklad handfaggning, ger vid handen att tillgångssidan domineras av s{1dan 

egendom, som alltså inte ingår i boet. 

Förutom att en betydande arbetsinsats görs blir många ganger boupp

teckningen direkt vilseledande. Tillgångssidan visar ett för högt värde och 

kan lätt missförstäs av borgeniir. som saknar kunskaper om utsöknings

lagens benelicieregler. 

Genom att tillsynsfunktionen lagts på KFM. som har att i sin ordinarie 

verksamhet tilbmpa ulsökningslagens reglering av beneficiet. hör fortsiilt

ningsvis sadan egendom inte tas med som tillgång i bouppteckningen. Det 

r[ickcr med en anmärkning i de fall vlirdefull egendom förbehållits gälde

niiren p.g.a. exempelvis hans yrkesutövning eller att den har ett stort per

sonligt värde o.I. 

Framhållas bör att en utveckling i skisserad riktning i hög grad förenklar 

m:h påskyndar handläggningen. 

54§ 

Ö1·a1lklagarc•11 i Ma/111<): Enligt 53 § skall förvaltaren omhändertaga gäl

denärens ho med de böcker och andra handlingar som rör boet. I special

motiveringen till 54 *heter det att "Det kan tänkas att gäldenärens bokfö

ring har skötts av en bokföringsbyrå. som har hand om böckerna och andra 

handlingar. Vägrar bokföringsbyrån att lämna ut bokföringen, kan förval
taren tvinga till sig den med stöd av förevarande 54 §" lsid. 171 ). En bok

föringsbyrå torde emellertid ofta ha retentionsrätt till hokföringsmaterial 

bearbetat av byrån själv. I sådana fall framstår det som tveksamt om byrån 

enligt nuvarande praxis är skyldig lämna ut materialet. Väl säger kom

mitten omedelbart före citatet ovan beträffande tvång mot gäldenär och 

tredje man att "'En förutsättning är givetvis att tredje mannen inte har rätt 
att beMlla besittningen till egendomen". Det förefaller emellertid oklart 

hur kommitten ser pa bokföraren och retentionsrätten och även om hit

hörande spörsmål kan sägas ligga utanför kommittens uppdrag framstår ett 

förtydligande som önskvärt. 

Bokji"iri11gs11ii11111dcn: 55 § första stycket innehåller bl.a. följande: "Om 

gäldenären är eller under det senaste året före konkursansökningen varit 

bokföringsskyldig. varde i berättelsen tillika anmärkt, vilket bokförings-
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system han har tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts: 

llCh skall i stl.dant fall vid berättelsen fogas den av gäldenären senast upp

gjorda halansriikningcn ··. Denna mening föres läs ändrad sålunda: "Om 

giilden~lren ~ir elkr under det senask året före konkursansökningen varit 

bokföringsskyldig. skall i beriittd.1'1'11 tillika liim11a.1· upplysning om tilläm

pat hr1~/i"iri11gs.1T.\'/c111 l'nligt 7 ~ .fi"irsta stycket hokfi:iringslagen ( 1976: 125 J 

samt om hur bokföringsskyldighekn fullgjorts: i sådant fall skall vid berät

telsen fogas av giildeniin:n i .fi"irdc1111111a11dc fall senast uppgjorda balans

riikning". Den första iindringen skall ses som ett led i BFN:s strävan att i 

görligaste män koppla redovisningskraven till de grundläggande bestäm

melserna i AFL. Til!iigget ''i förekommande fall" iir föranlett av bestäm

melsen i I § fjärde stycket BFL, som undantar näringsidkare med en års

omsiittning p[1 högst 200.000:- frim plikten att göra hrsbokslut. dvs. att upp

rätta resultat- och balansriikningar. 

l\rc1111!fi1gdl'111y11dii:hl'te11 i Kristianstad: För att erforderliga upplysning

ar skall erhtdlas för en berättelse enligt 55 § med angivet innehåll bör för 

gäldeniiren föreskrivas skyldighet att lämna upplysning om boet och om 

egen affarsverksamhet och annans affärsverksamhet som har anknytning 

till g~ildeniirens. Reglerna i detta avseende torde böra vara desamma i or

diniira och mindre konkurser. Tillsynsmyndigheten bör ha möjlighet att 

yttra sig över berättelsen och fä sin mening redovisad särskilt innan berät

telsen överfamnas till konkursdomaren och eventuellt åklagarmyndig

heten. 

Liinsåklagaren i Blekinge län och Kronobergs län: Då kommitten ändå 

ltitit göra sf1 mänga undersökningar. redovisade i bil. I, hade det också varit 

av intresse att veta i hur stor utsträckning förvaltarna verkligen avlämna 

sina hal vårsberättelser inom de föreskrivna fjorton dagarna till rättens om

budsman. respektive i vilken utsträckning dessa inom samma tidsfrist läm

na dem vidare till konkursdomaren. I enstaka av de konkurser som jag 

haft anledning att syssla med pä grund av misstanke om brott. ha dessa 

tidsgränser kraftigt överskridits utan att någon tillfredsställande förklaring 

lämnats. Så vitt jag minns. ha konkursdomarna ej reagerat särskilt effek

tivt häremot. 

H1•1-rä11c11 ifrer Sk1/11e och Blekinge: Hovrätten har ovan förordat att 

konkursdomaren skall ha kvar sin kontrollfunktion. Med hänsyn härtill bör 

förvaltarens halvärsberättelsc även i fortsättningen inges till konkurs

domaren. Hal vårsberättelsen har betydelse även vid arvodes prövningen. 
Giill'burgs ti11i:srii11: Enligt tingsrättens erfarenhet förekommer inte säl

lan att förvaltarna inte avger sina halvårsberättelser enligt 56 § konkurs

lagen i rätt tid. Understundom måste förvaltare särskilt uppmanas att avge 

sådana berättelser. Dröjsmålen kan bero på att förvaltarna är särskilt be-
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lastade med arbete efter årsskiftet och att semesterperindcn oftast infaller i 

juli. Redovisningsperioden bör utan olägenhet kunna förskjutas förslagsvis 

tre månader så att förvaltarna kan utföra arbetet med halvårsberättelserna 
i början av april och oktober m:'tnader. 

Admkat.rnmji111dct: Erfarenheterna frnn konkursförvaltning ger vid 

handen att tidpunkten för avgivande av halvärsber~ittelse är oläglig med 

hlinsyn till att särskild arbetsbelastning ofta föreligger för förvaltarna i mti

naden efter årsskiftet och till att semesterperiod vanligen infaller i juli. 

Utan att ändamålet med berättelserna cfterslitts borde de likavlil kunna 

avges för perioderna den I april-den 30 september och den I oktober-

den 31 mars. Samfundet vill föreslft att en sädan ändring övervligs. 

58 § 

Kro11oji1gdemy11dighetcn i Kristianstad: Det torde kunna övervägas om 

inte pengar som inflyter under förvaltningen av konkursbo bör insättas ptt 

postgiro i stället för bank med hänsyn till den betydelse postgirot numera 

har. 

Kronofi1gdcmy11dighetl'11 i Västc•n•ik: Medel föreslås insatta mot ränta 

på bank. Följden av detta blir att konkursmedel sprids över landets bank

kontor. Detta är föga rationellt och försvårar tillsynen. 

Medlen bör i stället göras räntebärande genom insättning senast tredje 

dagen på postgiro. Detta sker nu i vissa fall hos kronofogdemyndigheten. 

Domarefiirbundet: 58 § m.fl. Det är mycket vanligt att borgenärer tar 

kontakt med konkursdomaren i olika ärenden rörande konkursen. Det bör 

därför inte förekomma att konkursdomarens möjligheter att lämna upplys

ningar minskas t.ex. genom att vissa förvaltningshandlingar inte tillställts 

konkursdomaren utan bara tillsynsmyndigheten. Det synes riktigare att 
handlingar av den typ som är i fråga i 58 § 4 st. lämnas till båda myndig

heterna. 

66 § 

Kror11ifi1gdemyndigheten Örnsköldsvik: Ackord under konkurs har 

hittills varit mycket sällan förekommande. Förvaltarna bör i framtiden gö

ras uppmärksamma på denna form av avveckling av ett konkursbo. 

Länsåklagaren i Blekinge liin och Kronoherv liin: Det kan tänkas att 

åklagare i undantagsfall har anledning att göra sådan framställning i anled

ning av vad som förekommit under förundersökningen. Det kant. ex. visa 

sig, att förvaltaren i egenskap av gäldenärens juridiska rådgivare medver

kat vid avtal, som föranlett eller förvärrat obestånd eller eljest kunna miss

tänkas vara brottsliga. 
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Ho1·riitt1'11 ii1·1'r Skån<' ol'h Blekin1u·: Eftersom konkursdoman:n. enligt 

hovrättens mening. skall ha kvar sin kontrollfunktion. bör han även ha rätt 

att pä eget initiativ t:ntlediga förvaltare. 

Kommitten uttalar i detta sammanhang att av allrniinna regler följa att 

förvaltaren inte fär entledigas utan att först ha hlivit hörd samt tilliiggcr att 

en uttrycklig föreskrift hlirom i konkursförordningt:n bör övervägas. Enligt 

hovrättens uppfattning är en föreskrift härom av sådan vikt att den bör in

tas i lagtexten och ej. som övcrviigts av kommitten. regleras i administra

tiv ordning. 

94 ~ 

Kro11oji1gde111y11dighete11 Öm.1kii/d.1Tik: Kostnader för hämtning av 

g~ildenliren skall enligt förslaget bestridas av konkurshoet. 

Reformeringen av de nuvarande fattigkonkurserna har bl.a. kommit till 

stånd för att komma till rätta med gäldenärshrott m.m. som i det nuvaran

de förfarandet aldrig uppdagats. Det har alltsa varit ett samhälleligt och 

rättssäkerhetsintrcsse som dikterat förändringarna. 

Det bör mot denna bakgrund inte drabba borgenärerna om en gäldcnlir 

gör sig svårätkomlig. De allmänpreventiva intressena är i sig själva starka 

nog att liHa hiimtningskostnaderna stanna pil staten. 

K rOfl<!fi1gde111y11dighete11 Ömskiild.l'l'ik: Tillsynsmyndigheten tilläggs 

här bl.a. att pröva huruvida gäldenären med åberopande av beneficiebe

stämmelserna skall fä ut egendom ur konkursboet. Som anförts under 53 * 
med hänvisning till 27 § ingår inte benefo.:iegods i konkursboet. Mot den 

hakgrunden förefaller mig bestämmelsen i 97 § första stycket överflödig 

niir det sägs att ""gäldenären m· konkursboet äger fä ut egendom"" av nämnt 

slag. Konkur~förvaltningen skal\ "'ex officio"" beakta 27 ~och jag kan inte 

inse att gäldenän:n skall vara tvungen framställa yrkandejml 97 §.för att få 

bestämmelsen i det förstnämnda lagrnmmet beaktad. 

I de fall förvaltaren i t.ex. gäldenärens frånvaro omhändertagit egen

dom, som normalt inte ingår i beneficiet. men som p.g.a. speciella omstän

digheter i det enskilda fallet måste anses rymmas inom detta, kan en fram

ställning fran gäldenären föranleda en prövning. Denna kan emellertid ske 

utifran 27 § KL. 

I08 § 

llr11·rä11rn iiva Skiln<' och Blekinge: I avsnitt 5 .3 i betänkandet uttalar 

kommitten bl.a. att. beträffande konkursdomarens protokollföring vid bor

genärssammanträden. reglerna i rättegängsbalken och protokollkungörel

sen gäller (s. 227 n ). Detta uttalande rimmar mindre väl med kommittens 
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förslag i I 08 * sista stycket om protokollföring vid förlikningssammanträ

de. I konsekvens med uttalandet på s. 227 bör sista stycket i I08 § utgå. 

Hovrätten vill beträffande protokollföringen framhålla att om förlikning ej 

träffas vid sammanträdet är det angeläget att protokollet är tillräckligt fyl

ligt eftersom det kan komma att ligga till grund för huvudförhandlingen in

för rätten. 

129 ~ 

Kro111fogdl'my11digheten i Borås: I 129 § har huvudsakligen föreslagits 

n:daktionclla ändringar. Kfm anser att de uppgifter, som enligt denna para

graf tivilar förvaltaren. bör överföras till tillsynsmyndigheten, där utdel

ningsförslagct bör finnas tillgängligt för granskning. Det anses också vara 

lämpligt att även de borgenärer, som bevakat fordran i konkursen men 

som ej får utdelning. erhåller besked härom genom brevförsändelse. Däri

genom undvikes många förfrågningar hos konkursdomaren eller förvalta

ren. och det kan av andra skäl inte heller anses opåkallat att sådan borge

när genom brev får vetskap om resultatet av en bevakning. Andra stycket 

bör salunda omarbetas. 
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Bilaga 3 
De remitterade förslagen 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om konkurslagen ( 19::! 1: ::!::!5) 
dels att 64, 65. 69. n, 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, 27, 40 b, 41-62, 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. 146. 148. 149. 152. 185-191. 200. 202. 203. 206, 
209-211 och 219 §§ samt rubrikerna till 3. 4 och 9 kap. skall ha nedan an
givna lydelse. 

dels att i lagen skall införas tjugoen nya paragrafer, 14 a-14 c, 18 a. 
50 a. 51 a, 88 a. 95 a. 159, 185 a-185 h. 208, 210 a. 210 b och 211 a §§. av 
nedan angivna lydelse. 

N lll'llrande lydelse Föreslagen lydelse 

13 §2 

Upptages borgenärs konkursansökan. skall konkursdomaren genast 
förelägga gäldenären att inkomma med förklaring inom viss tid, högst en 
vecka. från det han fått del av ansökningshandlingarna. Om det behövs för 
att gäldenären skall fä skäligt rådrum, kan dock tiden utsträckas till högst 
en månad. 

Är anledning därtill .. får fijreliig
gande enligt första stycket äl'en in
nehålla att giildeniiren . .fiir det ji1ll 
att lian medger ansökningen. skall 
inkomma med upplysningar som 
äro m· betydelse .fiir frågan i i·ilken 
form konkursen skall handläggas. 

Ansökningshandlingarna och föreläggandet skola delges gäldenären. 
Delgivning enligt 12 § delgivningslagen ( 1970: 428) får ske endast om an
ledning förekommer att gäldenären avvikit eller eljest håller sig undan. 
Delgivning enligt 15 §första stycket delgivningslagen får ske även när gäl
denären vistas på känd ort utom riket, om delgivning eljest ej kan ske här i 
riket och konkursdomaren med hänsyn till omständigheterna finner det 
icke skäligen böra krävas att delgivningen verkställes utom riket. 

Om delgivning sker enligt 15 § delgivningslagen. skall konkursdomaren 
tillse, att gäldenärens egendom sättes under säker vård. Kostnaden däiför 
skall betalas av borgenären. 

1 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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Nuvarande lydelse 

621 

Fiires/agen lydelse 

14 ll ~ 
Fiireligga sannolika skiil .fi"ir hi

.fiill till konk11r.1·w1siika11 och kan det 
skiili1-:en hi'.fi1ras all gii/deniiren 11n
dandrager e1-:endom, Jilr konkurs
domaren eller rätten, om särskild 
anlcdnin1-: .förekommer, fiirordna 
om ki'arstad eller skinwing.1fiirh11d 
på gtilcleniirens egendom i a1·1·aktw1 
på pri>l'l1ing m· ansiiknin1-:en. Diir
l'id skall vad som enligt 15 kap. rät
tegiln1-:shalken gäller om harstad 
och skingrings.förbud äga mots1·a
rande tillämpning, om ej annat ji'il
jer a1· denna lag. Konkursdomaren 
eller rätten .får med1.:il'll undantag 
frän be1·iljad siikerhetsiltgärd. 

Föreligga sannolika skäl för hi
./(11/ till konkursansiikan och kan det 
skäligen befaras att gii/denären ge
nom att he1tiva sig från riket un
dandrager sig skyldi1thet eller över
träder förbud sam enligt denna lag 
1.:äller i konkurs, får konkursdoma
ren eller rätten, om särskild anled
ning före/...ommer, förhjuda gälde
nären att i m·1·aktan på prörning lll' 
tmsökningen he1.:il'll sig från riket. 
Meddelas sådant resi'.f'örbud, får i 
samband därmed eller senare gäl
denären älägga.1· att lämna ifrån sig 
sitt pass till kron1di11tdemy11dighet 
som konkursdomaren eller rätten 
bestämmer. Är rese.förbud uppen
bart otillräckligt. far gäldenären 
häktas. 

Om gäldenären är juridisk per
son, ä1.:er första stycket tillämpninK 
iiven på styrelseledamot. verkstäl
lande direktör och lihidator som 
avgått eller entledigats senare än 
ett år före dagen då konkursansö
kan kom in till konkursdomaren. 

Beträffande säkerhetsiltgärd som 
aFses i denna parawaf äga be
stämmelserna om rese.förbud i I 5 
kap. rätteRånRshalken motsvaran
de tillämpning, om ej annat följer 
m· denna lag. Siiker/1etsåt1tiird kan 
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N111·1irl111de lydd.~c 

622 

Fiireslagl'n lydl'lse 

l'.i hindras m· att pant l'ller borgen 
ställes. I: . .) heller kan bl'l'i/jad siiker
hetsåt1:ärd hä1·as m· st/dan anled
ning. Kostnaden j(';r hiiktning skall 
betalas m· allmänna medel. 

14 (' § 

Frå1:a om beviljande ar siiker
hetsåti.:iird enligt 14 a eller 14 h § 

tages upp på begäran m• bor1:enär. 
Innan konkursdomaren eller rätten 
meddelar beslut ifråi.:an, skall i.:äl
deniiren beredas tillfälle att yttra 
sig, om det lämpligen kan ske. 
Konkursdomaren eller rätten får 
hålla förhandling för frågans prii1•-
11ing. 

Beslut om resefiirbud eller skyl
dighet fiir xiildeniiren att lämna 
ifrån sig sitt pass skall delxes xäl
denären. 

18 {/ § 
Meddelas beslut om konkurs. 

skall konkursdomaren genast be
stämmt1, om konkursen skall ht1nd
läggas i enlighet med rnd som i all
mänhet är förel·krivet i frtlga om 
konkurs eller om den enligt 185 .9 
första stycket skall handläggas 
l·om mindre konkurs. Konkursdo
maren skall därjämte bestämma 
den eller de ortstidnini.:ar i l'ilka 
kungörelser om konkursen skola in
föras. 

Konkursbeslutet jämte rad kon
kursdomaren bestämt enligt första 
stycket kungöres i Post- och Inrikes 
Tidningar och ortstidning. 

19 §3 

Meddelas besl11t om konkurs 
skall konkursdomaren genast utsät
ta första borgcnärssammanträdet 
att hällas inför konkursdomaren ti
digast tre och senast fem veckor 
från dagen för konkursbeslutet. 

3 Senaste lydelse 1977: 675. 

Beslutas t1tt konkursen skall 
handläggas i enlighet med w1d som 
i allmänhet iir föreskrivet i fråga 
om konkurs, skall konkursdomaren 
genast utsätta första borgenärssam
manträdet att hållas inför konkurs-
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N111·11randc lydelse 

Sammantriidct far dock httllas sena
re än som har sagts nu, om det är 
nödvändigt med hiinsyn till kon
kurshoets omfattning och hcskaf
f enhet. Konkursdomaren skall 
iiven ht:stiimma den tid, minst fyra 
och högst tio veckor från dagen för 
konkursheslutet. inom vilken be
vakning av fordran skall äga rum. 
lian skall clii1:jiimtc hestii111m11 den 
eller de 11rt.1·1idningar i l'ilka k11111::ii
rel.1cr 11111 /..on/..//rscn s/..ola i1(/i'iras. 

Konk11rshesl111e1 jiimtc vad kon
kursdomaren bestämt enligt första 
stycket /..1111giircs i Post- oclr Inri
kes Tidningar och orlstidnin{:. 

Giildeniiren skall kallas till första 
borgenärssammantriidet rn:h diirvid 
e1inras om sin s/..yldighet enligt 92 * 
att vid sammanträdet avlägga ho-
11ppteck11ingsed. I frfiga om delgiv
ning av kallelsen gäller vad som är 
föreskrivet om stämning i tviste
mål. 

623 

Fiircslagcn lydelse 

domai·en tidigast tre och senast fem 
vt:ckor från dagen för konkursbe
slutet. Sammanträdet för dock htil
las senare än som h~tr sagts nu, om 
det är nödvändigt med hänsyn till 
konkursboets omfattning och be
skaffenhet. Konkursdomaren skall 
iiven hestämma 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
stiimt enligt första stycket skall in
tagas i kung,·irdse som <ll'Ses i 
18 a § andra stycket. 

Gäldenären skall kallas till första 
horgenärssammanträdet och därvid 
erinras om all han enli1::1 88 § 1'.i får 
/iimnu riket utan samtycke a1· kon
kursdomaren innan houppteck
ningscd enligt 91 § al'iauts och all 
han iir skylclig enligt 92 * att vid 
sammanträdet avlägga sddan 1'd. I 
fråga om delgivning av kallelsen 
gäller vad som är föreskrivet om 
stämning i tvistemål. 

27 §4 

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 
återvinning. 

Avlöning eller därmed vid utmätning jämställd arbetsinkomst som inne
står vid konkursens början och arbetsinkomst som gäldenären därefter för
värvar får dock behållas av honom, i den mån den ej, sedan skatteavdrag 
skett enligt vad därom är föreskrivet, uppenbart överstiger vad som åtgår 
för hans och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhålls
skyldighet som i övrigt åvilar honom. Vad som sagts om avlöning äger 
motsvarande tillämpning i fråga 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, fär dock 
konkursboet förfoga över den. 

Gäldenären är skyldig att underräita förvaltaren om inkomst som avses i 
andra stycket. Vill förvaltaren göra anspråk på inkomsten, skall han därom 
underrätta arbetsgivare eller annan som skall utgiva förmånen. Innan så
dan underrättelse lämnats fär förfallet belopp betalas ut till gäldenären. 

' Senaste lydelse 1975: 244. 
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N111·11ra11dl' h·del.1<' 

Tvist hu111vida nagon del av in
knmsten skall tillkomma konkurs
hliet. prövas av rii11e11 pi1 ansökan 
av flirvaltaren. borgeniir. glildenii
ren eller undcrhtillsherättigad. 
A',111/..11rsdo111are11 s/..llll i11hii111ta ytt
randt' m· riill<'llS 0111h11d.1111a11 och, 
om .fi'in·llltar<'ll ej iir :sii/.:andc. a1· 

denne .l'llmt s/..yncl.rnmt 111.l'iitta tid 
och flla1.1 ./i'ir riittens sammantriide 
och 0111 detta 1111dcrrii1tll giildenii
ren . ./i'in·allllf"l'll och riit1en.1· om
lmdsm1111 samt, om horgeniir eller 
1111tfrrhåll.1hl'l"iittigad iir sii/..ande, 
denne. Riit1e11s beslut länder till el~ 
terrättclse. även om talan föres där
emot. Beslutet skall pä ansökan 
lindras. om senare upplysta om
stiindigheter elkr ändrade förhål
landen föranleder det. 

6::!4 

Fiiresl11ge11 lydelse 

Tvist huruvida nägon del av in
komsten skall tillkomma konkurs
boet prövas av till.1v11.rn1yncligheten 
pä ansökan av förvaltaren. horge
nlir, glildenliren eller underhållsbe
rättigad. Mymlighl'Ien skllll diin·id 
inhiimta yttranden i den omj{11lni11g 
som helufrs fiir priii·ningl'n. Myn
digheten.i· beslut Hinder till efterrät
telse, även om talan föres däremot. 
Beslutet skall pa ansökan ändras. 
om senare upplysta omständigheter 
eller ändrade förhållanden föranle
der det. 

Mot tillsy11smy11dighe1c11s hcs/11t 
i iirende som m·scs i jjiirde s1yc/..l'I 
}lir den l'llf.1' rätt heriire.1· m· hl'slutet 
fiira talan gl'nom he.1Tiir. I fråga 
om sådan hes1·iirs1ala11 iiRa he
.11ii111melsl'rna i 11tsii/...11inRslagen 
(I 877: 31 s. I) om Ua/.!llll ii1·er 11t
miitning a1· a1·liini11g mot.l'l'arande 
til/iimpning. 

40 b § 5 

Återvinning påkallas av förvalta
ren genom väckande av talan vid 
allmän domstol. genom anmärk
ning mot bevakning eller genom in
vändning mot annat yrkande som 
framställes mot konkursboet. Om 
förvaltaren icke vill på.kalla återvin
ning och ej heller ingår förlikning i 
saken. får borgenär som hel'l1/..at 
.fimlran i /..011/..ursen på.kalla åter
vinning genom väckande av talan 
vid allmän domstol. För återgång 
av förmånsrätt som vunnits genom 
utmlitning är siirskild åtgärd ej be
hövlig. 

Återvinning påkallas av förvalta
ren genom väckande av talan vid 
allmän domstol, genom anmärk
ning mot bevakning eller genom in
vändning mot annat yrkande som 
framställes mot konkursboet. Om 
förvaltaren icke vill påkalla återvin
ning och ej heller ingär förlikning i 
saken, får borgenär påkalla återvin
ning genom väckande av talan vid 
allmän domstol. För återgång av 
förmånsrätt som vunnits genom ut
mätning är särskild åtgärd ej behöv
lig. 

Talan vid allmän domstol väckcs inom ett år från fristdagen. Dock får ta
lan vlickas inom tre mimader från det att anledning därtill blev känd för 
konkursboet. Har gäldenären avhänt sig fast egendom eller är fråga om 
återgnng av hodelning. kan talan även väckas inom tre månader från den 
dag dt1 lagfart söktes eller hodelningshandlingen ingavs till rätten. 

Borgenlir som för talan svarar för rättegångskostnaden men har rätt att fä 
ersättning därför av boet. i den mån kostnaden täckes av vad som kommit 
hoet till godo genom rättegangen. 

5 Senaste lydelse 1975: 244. 
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N111·11randc lydelsl' 

Fiir\'ltltning a1· egendom som in
går i k1111kur.1·" 

h25 

Fiireslagen lydd.1e 

Fiirrnllni11g uch 1il/sy11 

41 § 

Gäldenärs till konkurs {l\'friidda 
bo skall omhänderhavas av en eller 
flere förvaltare, som utses i den 
ordning nedan stadgas. Antalet 
förvaltare hestämmes av konkurs
domaren. Ej mn mer än en förvalta
re finnas, där ej konkursdomaren 
med hänsyn till boets omfattning 
och beskaffenhet anserfiirrnlt11i11g
en oundgängligen biira delas eller 
det e(jest i siirskilt j{1ll 1·ara ound
giingligen nijcfriindigt. alt mer iin 
en fär\'l1/tare utse.1·. 

Då fråga är om utseende av för
valtare enligt 45 eller 48 ~. må kon
kursdomaren ej fatta beslut rörande 
antalet förvaltare innan borgenärer
na erhållit tillfälle att yttra sig där
om. 

44 *7 

Konkursdvmaren skall ock sä 
snart ske kan efter det hes/uret om 
konkurs meddelats fiirordna en iir
lig och j('jrstclndig man att i konkur
sen \'lira riittens ombudsman med 
den bcjiJgenhet, som i denna lat:? 
sii1;s. Vid bejimningens tillsiitrande 
skall iakttagas. att densamma icke 
an.fiirtros annw1 iin den, som iiger 
t'.i mindre erforderlig insikt i gällan
de lag för bedömande a1· de frågor 
a1· rättslig innebörd. som ankomma 
pc/ omb11d.1mannens prÖl'ning. iin 
ock nödig erfarenhet och sakkun
skap för fyllande al' de åligganden 
beträffande tillsyn över konkursut
redningen och avgörande a1• för
valtningsfrclgor. som tillhöra be
fattningen. 

Den som är anstiilld l'id domstol 
må ej förordnas till riittens om
budsman. 

6 Senaste lydelse 1975: 244. 
7 Senaste lydelse 1975: 244. 
40 Rik.l'dagen 1978/79. I sam/. Nr 105 

Konk11rsho skall .fi"irrnltas av en 
eller .flera förvaltare. Antalet för
valtare best~immes av konkursdo
maren. Ej må mer än en förvaltare 
finnas. där ej konkursdomaren med 
hänsyn till boets omfattning och be
skaffenhet anser det e1:filfdcrlig1 att 

.fi'irnilt11i11gc11 delas eller alt den 
lwndlws odelad lll' flera fiirl'(i/tare. 

Då fråga är om utseende av för
valtare enligt 46 eller 47 ~. ma kon
kursdomaren ej fatta beslut rörande 
antalet förvaltare innan tillsyns
myndigheten och borgenärerna er
hållit tillfälle att yttra sig därom. 

42 § 

Fön·altning m· konkursbo skall 
sttl unda tillsyn m· 1i/lsynsmy11dig
het. 

Regeringen utser 1·is.rn krmu~fiig
demyndigheter att vara tillsyns
myndigheter. 

Kronojägdemyndighet. som iir 
tillsynsmyndighet. får enli1;t he
stiimmelser som regeringen med
delar förordna annan kroll(~fi1gdc
myndighet att handlägga tillsyns
uppgiji i konkursen. 

Fiir tillsynen skall ersättning till 
staten utgå ur konkursboet enligt 
bestiimmel.H•r som regeringen 
meddelar. 
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f'v'tll'llfltlllle lycfrl.1c 

Har elen, som 1i/I u111h11clsma11 
fiirordnas, ej .fi"irul m·la/;U domarl'
cd. gcinf.:t' såclan ed il!/i'ir konk11r.1-
domare11, innern lwn tilltriidl'r he
jättnillf.:l'll. 

På ko11kursd11marcn ankommc 
att, niir så skiiligt prii\'{/.\, entlediga 
11111h11d.1"111w1nen 11ch .fi"irorclna an
n1111 i hans stii/le. 

Up11.1·11/rfiir 0111h11clsman11e11 laga 
.fi'iiji1/I. iigc ko11k11rsd11111aren .fi'ir
ordna annan, att under den 1idfiir
.fi1lle1 \'{//"lir 11ppchcilla ht'.fi11lning
e11. 

46 * 
Sedan Jiin·alrarc\'lilet iigr rum. 

skola h11rgeniircrna cl fi'irsta horge
niir.1-.1·t111111u1111riidct, stl .fram1 någon 
a1· dem giir J'ramstiillning därom, 
1•ä(ja gra11sknings111ii11 all med den 
hl'.fi>gl'nher i denna laR sägs ii hor
Remirernas 1·iignar i.i1·erl'aka ji'ir-
1·al!11i11Ren. Granskninf.:smiinnens 
antal hcstiimme.1· al' konkursdoma
ren. \/alet skall ske stl. all en rnr m· 
de niin·arande horgeniirema röstar 
å en Rranskninf.:.l'nllln. Till f.:rans/.:.
ningsmän anse.i· l'lilde, i första 
rummel den, om l'ilken borgenärer, 
1·il/.:.as j(1rdringar sammanriiknade 
Ulf.:iira stör.Ha beloppet. fiirenat 
sig, och därefter den eller de. som 
e.fier hul'udtalet erhållit de flesta 
rösterna. 

För l'llrje granskning.rnum iige 
de bor/,?eniirer, med vilkas röster 
han !'alts, utse en suppleant. Rös-
1erna beräknas vid i·al m· suppleant 
för den i fiirsta rummet utsedde 
Rr<mskningsmannen efter .ford
ringsbeloppen och l'id l'lll m· supp
leant för annan gra11sk11i11g.mw11 
efier h111·11dtalet. 

Erhålla vid val, som i denna pa
ragraf säg.1', H•å eller f1ere lika ri.is
tetul, ski(ie lo11e11 dem emellan. 

Har ml al' granskningsmiin ej 
skett å Jårsta borgeniirssamman
triidet och utses diirl'.fier förvalwre 
Jämli/.:.t 48 eller 49 §. må cl det sam-

Fiireslagen lydelse 

43 * 
På begära11 m· borgenär skall 

konkursdomaren j("frordna gransk
ningsman att med de befogenheter 
som angivas i denna lag ö1·en•aka 
./iJrrnltningen på borgeniirel1.1· 1·iig
nar. Till grans/.:.ningsman skall m
ses den som borgeniiren .fi'ireslår, 
om han är lämplig. 

Om det bt'gäres. skall iii·en er
siillare .fc)r gra11skni11gsma11ne11 ut
ses. Bestämmelserna om gransk
ningsman gälla ä1·en för ersättare. 

Granskningsman skall entledi
gas, om han eller borgeniiren giir 
framställning därom eller han fin
nes icke 1·ara lämplig. 

Ersiillning till granskningsman 
skall bewlas a1· borgenären. 
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man1riidt'. tl 1·ilke1 .fi"irl'llllarc ti/1-
siilles. rnl ar gra11skning.1111iin liga 
rum t'.ficr 1_1· <n·an iir .1·1111lg11t. 

42 *" 
I .fi·1/gll 0111 111.1cend1· 111· konkurs-

.f("irl'altare giille. arr de11 eller de. iir 
1 ·il/.. a Firrnlr nin gen 111(/iir1 ros. s/,0/11 
iiga .1iida11 insi/.;1 och e1j{1re11/11•1, 
som med hiins_rn till hoct.1· 0111/(111-

ning och hcska.ffrnhct c1fordrasfiir 
.fon·altningl'llS hehiiriga lwmllw-
1·a11dc. 

Ko11/.:.11r.\(ån·al1arc mä c:i den 1·a

ra. som srt'ir 1111dcr ./('im1y11clers/..a11 
t'ller iir i /.;011/..11r.\'/ill.1·1</nd.- l'.i den. 
som iir.fi'ir/..larad m·iirdig all 1·i<larc 
n_\'/(ias i ri/..('fs !iiinst dler eljest på 
grund a1· /ro110111 iidiimd .11ra.t.fi)(/
.fii/jd ic/..c nu) 111,'il'a al/111iin h1'.fi111-
ning: l'.i den, som genom 11/.\'/ag, 1·i/
kc1 iinnu ic/..e 1·11n11it laga krqfi. iir 
diimd till straffpilfiiljd, 1·arom sist 
fiirn1iiles. eller som iir under fram
tiden ställd _fi'ir bro//, 1·ilket kan 
me1jfi'ira sådan på.fi'iljd; ej heller 
den, som hlil'il diimd ovärdig all 
./('ira annans talan infi'ir riitla. 

Den som är anställd vid domstol 
nu) ej fiimrdnas till /.:.on/.:.11r\f'iirl'al-
1 (//"('. 

43 * 
Då konkurs uppstått. skall kon-

kursdomaren utan dröjsmål utse 
förvaltare att omhiinderharn boet 
till dess vid första borgenärssam
manträdet förvaltare utsetts och. 
där annan utsetts. denne tillträtt be
fattningen. 

45 § 
Vid första borgenärssammanträ

dct 1·ii(ic borgenärerna förvaltare 
att i stiillct ./(ir den enligt 43 ~ ut
sedde ji'irl'altaren omhänderharn 
konkursboet. Har konkursdomaren 
efter vad i 52 § är stadgat förord
nat. att konkursboets förvaltning 

"Senaste lydelse 1970: 848. 
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Fiircslagen lydelse 

44 * 
Ko11k11nfiirrnltare skall ha den 

siir.1/..ilda insi/..t odr c1:fitrt'nlre1 .10111 
uppdragel /..nfrer. 1ll1(j111a h11rgc11ii
remas .fi'ir/ro('nde sam/ ii1·1•11 i ii1·

rig1 rnra liimp/ig Fir uppdraget. 
Den som iir ansliilld vid domstol 

.filr ej l'ara fiirl'llltare. 

45 § 

Då konkurs uppstått. skall kon
kursdomaren utan dröjsmål. cjier 
hiirande lll' ti/lsyn.l'myndigheten. 
utse förvaltare att handha fiirmlt-
11inf?e11 m· boet till dess vid första 
borgenärssammanträdet förvaltare 
utsetts och. där annan utsetts. den
ne tillträtt befattningen. 

46 § 

Vid första borgenärssammanträ
det skall /.:.on/.:.ursdomaren, sedan 
han hört tillsynsmyndigheten och 
nän·ara11de borge11ärer, utse för
valtare att i fortsättni11gen ha11dha 
förl'alt11ingen lll' konkursboet. Har 
konkursdomaren efter vad i 50 § är 
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N111·11rwule lydl'i.ff 

skall vara delad. skall förvaltare 
1·ii/i11.1· slirskilt for varje del av för
valtningen. Siisom horgcniiremas 
hesl111 giille den 1111·11i11g. 1·arom 
bland niin•111·and1· horgl'//iirer d1' 
.tlire1111 sig. 1·ilklls .fimlringar sa111-
nwnriiknade 11tg1.ira s1iir.11a he/(}p
fil'I. så fra1111 de.1-.1·a h(}rgeniirer diir
jiimte 11tgiira minst en tn'iUuld ur 
de riistande. Kan hl'sl111 pil s1ida111 
siill 1'.i 1/stadlw11111111.1', giille den me-
11i11g /..(}11k11r.wlomare11 hitriidl'I'. 

Konk11rsd1m1111"i'11 slu1// 1i//.11'. 1111 

icke 111/gon, ptl rilken h(}rgcniirl'r
nas ral j{J/lit, tir obehiirig ut I l'lJl'll 

.fi'in·altare jämlikt 42 ~ a11dr11 el/a 
trei~ie stycket eller i saknad al' sii
da11 insikt och er.fi1renhet, som m·
scs i 42 § .fi'ir.1·1a stycket. eller <'(jest 
icke liimplig all l11111dha1·a .f('irl'lllt-
11i11ge11. Diir silda11t fall _fi'ircligger. 
åligge det /..011k11rsdomaren att utse 
11111w11 fc'irrnltllre i sriillet ji'ir den m· 
horgcniirerna 1·alde. 

Kommer icke 111/gon horgcniir 
lillstädcs, l'llrde .fi'irl'llltart' tillsa11 
111· konkursdomaren. 

47 § 
Borgenär. som utsclls till ji'irrnl

tare eller granskningsman. må ej 
1111111 gilrigt skiil 1111da11dragll sig 
uppdraget. 

48 § 

Finner konkursdomaren efter 
första borgenärssammanträdet er
forderligt, att antalet förvaltare 
ökas. skola borgenärerna av kon
kursdomaren kallas att sammanträ
da inför honom jiir all utse det an
tal förvaltare, som ytterligare er
fordras: och skall därvid vad i 45 § 

är stadgat äga motsvarande tillämp
ning. 

Riillens ombudsman. förvaltare, 
granskningsman eller borgenär äge 
hos konkursdomaren göra fram
ställning om ökning av antalet för
valtare. 

Fiireslugen lydelse 

stadgat förnrdn<it, att konkursboets 
förvaltning skall vara delad, skall 
förvaltare utses s~irskilt för varje 
del av förvaltningen. 

47 § 
Finner konkursdomaren efter 

första borgenärssammanträdet er
forderligt, att antalet förvaltare 
ökas, skola borgenärerna av kon
kursdomaren kallas att sammanträ
da inför honom. \lid sammanträdet 
skall ko11k11rsdomare11 utse det an
tal förvaltare, som ytterligare er
fordras: och skall därvid vad i 46 ~ 
är stadgat äga motsvarande tillämp
ning. 

Till.1·y11.m1yndifd1e1e11, förvaltare, 
granskningsman eller borgenär äge 
hos konkursdomaren göra fram
ställning om ökning av antalet för
valtare. 
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N111·11ra11dc lydelsl' 

49 ~ 

Avgår förvaltare efter första hor
geniirssammantr:idet eller 11\'glir 
gransk11i11gsnwn. ji"ir l'i//..en .l'llf!f!

/eant ej finnes. skall konkursdoma
ren kalla borgenärerna att samman
träda inför honom .fi"ir all 11tse ef
terträdare till den avgångne. och 
skola därvid i frå!fa om l'll/ m· fiir-
1 ·altare bestämmelserna i 45 §och i 
fråga om 1·al m• gra11skningsma11 
be.1·tii111me/serna i 46 * om l'lll 11\' 

suppleant .fi'ir grt111.1·k11ingsm1m äga 
motsvarande tillämpning. 

Vad sälunda är stadgat gällc dock 
ej. där nere förvaltare eller gransk
ningsmiin iiro och någon av dem 
avgår samt konkursdomaren efter 
rii1ten.1· ombudsmans hörande fin
ner det ej vara nödigt. att annan ut
ses i den avgängnes ställe. 

50 § 
Har förvaltare avgått och skall 

efterträdare ät honom utses. äge 
konkursdomaren. där sä erfordras. 
förordna om hefattningens upprätt
hållande tills ny/I l'lll iigt rum. 

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

52 ~ 
Där konkursdomaren finner del

ning av konkursboets förvaltning 
emellan tlere förvaltare böra äga 
rum, ankomme på honom att diir
om förordna; och bestämme kon
kursdomaren därvid tillika. efter 
vilka grunder delningen skall ske. 
Rättens ombudsman, förvaltare, 

629 

Fiire.1/11g1•11 lyddse 

48 * 
Avgår förvaltare efter första bor-

genärssammantriidct. skall kon
kursdomaren kalla borgen:irerna 
att sammantriida inför honom. Vid 
sammantriidct s/..all efterträdare till 
den avgångne 11tscs. och skola diir
vid hestämmelsema i 46 § äga 
motsvarande tilliimpning. 

Vad sälunda är stadgat giille dock 
ej, där tlerc förvaltare iiro och nä
gon av dem avgår samt konkursdo
maren efter 1i/lsyn.m1yndighete11.1· 
hörande finner det ej vara nödigt 
all utse w11wn i den avgängnes stäl
le. 

A 1·går .fi'irl'llltarc sedan frtlga 
llfJ!>kommit om a1·.1·kril'ni11g a1· kon
kursen enligt 186 *· skall borge-
11iirs.1·amnwntriide som a1·ses i 
.forsla stycket ej utsiillas, sil lii11ge 
frågan är 1111der priil'l1i11g. 

49 § 
Har förvaltare avgått e.fier fijrsta 

horgenärssammantriidet och skall 
efterträdare åt honom utses. äge 
konkursdomaren. där sä erfordras. 
förordna om befattningens upprätt
hållande tills ny jiin·altare 111.l'etts 

enligt 4~ §. 
Har förvaltare laga förfall eller är 

han efter ty i 80 § andra stycket 
stadgas försatt ur tjänstgöring, må 
konkursdomaren utse annan att un
der tiden fullgöra hans åligganden. 

50 * 
Där konkursdomaren finner del

ning av konkursboets förvaltning 
emellan tlere förvaltare höra ;iga 
rum. ankomme pä honom att där
om förordna; och bestämme kon
kursdomaren därvid tillika. efter 
vilka grunder delningen skall ske. 
1il/synsmy11dighete11, förvaltare, 
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N11rara11d1' lycfrlse 

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

Hava flere förvaltare förvaltning
en odelad. mä de ej annorledes än 
samfällt avhända boet ni1gon rLittig
het eller vidtaga iitgiird. som kan 
for boet medföra någon förpliktel
se. 

Äro förvaltarne tvt1 och kunna de 
ej enas beträffande åtgärd eller be
slut, som enligt denna lag på dem 
ankommer. eller äro förvaltarne 
llerc än två och föreligger ej flertal 
för viss mening. skall saken hän
skjutas till ombudsma1111e11. och 
gälle den mening han biträder. 

Dt1 flere 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 Milas 
tillgängliga. Om val. som nu sagts. 
skola konkursdomaren och 0111-

hudsma1111en underrättas. 

630 
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granskningsman eller borgeniir iige 
hos konkursdomaren göra fram
stiillning om delning av förvaltning
en. 

Hava flere förvaltare förvaltning
en odelad. mä de ej annorledes än 
samfiillt avhända boet nitgon riittig
het eller vidtaga ätgärd, som kan 
för boet medföra nägon förpliktel
se. 

Äro förvaltarne tvä och kunna de 
ej enas beträffande ätgärd eller be
slut, som enligt denna lag pä dem 
ankommer. eller iirn förvaltarne 
flere än två och föreligger ej flertal 
för viss mening. skall saken hän
skjutas till tillsynsmyndigheten. 
och gälle den mening denna biträ
der. 

Då flere förvaltare utsetts. skola 
de bland sig välja en att i fall. som 
avses i denna lag. mottaga medde
landen eller handlingar, som skola 
tillställas förvaltaren. ävensom för
vara handlingar, som böra hallas 
tillgängliga. Om val. som nu sagts. 
skola konkursdomaren oc.:h tillsyns
myndiglreten underrättas. 

50 a * 
Om konkursdomaren a 1· siirskil

da skäl finner del erforderligt, får 
han ejier tillsynsmyndighetens hö
rande uppdraga åt lämplig person 
au biträda fön·altaren med rild !'id 
konkur.1fiirva/tningen eller all som 
förlikningsman biträda konkursdo
maren med utredning och .förlik
ning i t1·istefråga som uppkommit 
genom anmärkning mot bewlkning 
eller all fi1llgöra båda dessa 11pp
g(fier. 

Drn som iir anställd 1•id domstol 
får ej inneha uppdrag som m•ses i 
fi_irsta stycket. 

Niir uppdraget iir slu(fört, skall 
anmiilan genast göras till konkurs
domaren. Vid denna w1miilan skall 
f(igas en redog1)re/se för det arbete 
uppdraget medfört. 

Konkursdomaren skall återkalla 
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51 § 

Fiir .fi"irl'llltare skall fiirordnande 
11(/i'irdas a1· konkursdomaren. 

53 * 
Förvaltaren aligge att med iaktta-

gande av de i denna lag meddelade 
bestämmelser besörja de ärenden, 
som röra borgen~lrernas gemen
samma rätt och bästa. samt vidtaga 
alla åtgärder. som främja en för
månlig och snabb utredning av 
boet. 

631 
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meddelat uppdrag. när anmälan 
enligt tredje stycket har inkommit 
eller det i annat f{J/I finns skii/ till 
tltcrkallel.1·,,. 

Den som har .fi1llgjort uppdrag 
enligt denna paragraf är heriittigad 
till arw1de ar konkursboet. An·odet 
hcstämmes a1· konkursdomaren l'.f: 
ter tillsynsmyndighl'tens och jör
l'(lltarens hörande. I fråga om ar
FOde iiga 82 § andra och tredje 
styckena samt 83 § motsrarande 
tilliimpning. 

51 * 
Förvaltaren åligge att med iaktta-

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

51 a § 

54 §9 

Den enligt 43 § utsedde förvalta
ren skall så snart ske kan ej mindre 
omhändertaga gäldenärens bo med 
de böcker och andra handlingar, 
som röra boet. samt. där gäldenä
ren är eller under det senaste året 
före konkursansökningen varit 

"Senastt: lydelse 1975: 244. 

I l'iktigare frågor skull ji)rvalta
ren höra särskilt herörda borgenä
rer. om det ej finns hinder häremot. 
Förvaltaren skall i sådana frågor 
även höra gäldenären, om det 
liimpli!.[en kan ske. 

52 § 
Om förl'altarcn finner det niid-

1·iindigt, får han anlita sakkunnigt 
biträde fiir viss förl'a/tningsåtgärd. 

53 § 
Den enligt 45 § utsedde förvalta

ren skall så snart ske kan omhän
dertaga gäldenärens bo med de 
böcker och andra handlingar. som 
röra boet. samt. där gäldenären är 
eller under det senaste året före 
konkursansökningen varit bokfö-
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bokföringsskyldig. i ha11.1 lwndds
hiicker 11 Himpligt st;illc giira an
teckning om dagen for omhiinderta
gandct. iin även förrätta uppteck
ning av tillgångar m.:h skulder i boet 
med uppgift ti varje borgenärs 
namn. honingsort och postadress. 
sil O<"Å t1 niimnda bikker och hand
lingar. l>iir så hl'.fi1111e.1 11iidigt. mtl 
.f('in·a/1are11 Ji'ir hot1[1/J/l'ckni11g.~fi'ir

riit111i11gl'11 anlita .rn/..k111111igt hitrii
de. I bouppteckningen skola till
gångarna upptagas till de värden. 
som de efter noggrann uppskatt
ning prövas äga. Vid bouppteck
ningsförrättningen skall gäldenären 
vara tillstiides och under edsför
pliktelse redligen uppgiva boet. 
Har av giildeniircn under edsför
pliktelsc underskriven bouppteck
ning förut ingivits till konkursdo
maren och finner förvaltaren den
samma tillförlitlig. vare upprättan
de av ny bouppteckning ej av nö
den. 

Di\. bouppteckning upprättas av 
förvaltaren, skall ett exemplar där
av tillställas konkursdomaren inom 
en vecka frän det beslutet om kon
kurs meddelades. Möter i nägot fall 
hinder härför, åligge förvaltaren att 
inom nämnda tid tillställa konkurs
domaren förteckning tl borgenärer
na. upptagande varje borgenärs 
namn, boningsort och postadress 
samt att därefter så snart ske kan 
inkomma med bouppteckningen. 
Godkänner förvaltaren till konkurs
domaren förut ingiven bouppteck
ning, göre anmälan därom inom tid, 
som nyss sagts. 

632 
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ringsskyldig. i 11111hii11derwge1 rii
Åe11sÅaps111aterial tl liimpligt stiillc 
göra anteckning om dagen för om
hiindertagandet. Fiirl'l/ltarrn st.all 
även förr~itta uppteckning av till
gångar och skulder i boet med upp
gift i:i varje borgenärs namn. bo
ningsort och postadress samt fi 
niimnda böcker och handlingar. I 
bouppteckningen skola tillgångarna 
upplagas till de värden. som de ef
ter noggrann uppskattning prövas 
äga. och h1•1rii.f.ft111d1• s/..11/d1•1'11l1 
angirns, i 1·ad mi/11 di• ai·se liin eller 
pension. Vid bouppteckningsför
rättningen skall gäldenären vara 
tillstiilles och under edsförpliktelse 
rcdligen uppgiva boet. Är giildenii
ren juridisk person o!'/1 finnas .fle
ra stäl!fi.ireträdare. gäller denna 
s/..yldighet dock icke fiir si/dan 
stiil({i)retriidare 1·ars niin·aro .fiJr-
1·u/wre11 anser :,;a/..1111 hetydel.H• för 
ho111redningen. Har av gäldeniiren 
under edsförpliktelse underskriven 
bouppteckning förut ingivits till 
konkursdomaren och finner förval
taren densamma tillförlitlig, vare 
upprättande av ny bouppteckning 
ej av nöden. 

Då bouppteckning upprättas av 
förvaltaren. skall ett exemplar där
av tillställas konkursdomaren och 
tillsynsmyndigheten inom en vecka 
från det beslutet om konkurs med
delades. Möter i något fall hinder 
härför. åliggc förvaltaren att inom 
nämnda tid tillställa konkursdoma
ren och tillsy11smy11digheten för
teckning å borgenärerna. 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 § 

Fiin·altqren får. om det behöi·s. 
påkalla handräckning m· krono-
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)i1.~dnnyndighetcn .fi'i'r all k111111a 
omhiindertaga eller annars .fil till
gång till giildeniircns bo med 
de böcker och andra lwndlingar 
som röra boet. K ron1Jfi1gde111y11dig
hl'ten .fi/r hiirl'id genomsöka hus. 
rum eller .fi'in·aringsställc och, om 
tillträde behöl's till utrymme som är 
tillslutet, lålll iippna lås ella berl'
da sig tillträde på annat säll. Kro
n1foi;demyndigheten far 11ren i Öl'

rigt un1·ända t1·ilng i den mån det 
helufr.1· j('ir det tJl'sedda iindamil!et 
och det kan anses beji1gat med 
hänsyn till omständigheterna. Våld 
mot person får dock brukas endast 
om kronofi>gdemyndigheten möta 
nwtständ och i den mån det med 
hänsyn till iindamillet med inwi
pandet kan ansesj('irsl'arligt. 

Ifråga om klagan örer kr01u!fi1g
dcmy11dighets bes/111 eller åtgärd 
enligt första stycket äga bestäm
melserna i utsökningslaRen 
11877:31 s. /)om klagan öi·er ut
miitninR i allmänhet mots1·arande 
tillämpning. 

55 §IO 

Förvallaren skall under räl/ens 
ombudsman.i· inseende s~\ snart ske 
kan upprätta skriftlig berättelse om 
boets tills tand. så ock om orsaker
na till gäldenärens obestånd. sä vitt 
de kunnat utrönas. I berättelsen 
skall upptagas en översikt över till
gångar och gäld av olika slag även
som särskilt anmärkas. huruvida 
skälig anledning förefinnes till anta
gande, att gäldenären gjort sig skyl
dig till brollsligt förhållande mot si-
1w borgenärer. Förefinnes 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, dika han
delshiicker han hllllit och hum de 

10 Senaste lydelse 1975: 244. 

Förvaltaren skall så snart ske 
kan upprätta skriftlig berättelse om 
boets tillstånd. så ock om orsaker
na till gäldenärens obestånd, så vitt 
de kunnat utrönas. I berättelsen 
skall upptagas en översikt över till
gångar och gäld av olika slag även
som särskilt anmärkas, huruvida 
förhållande har förekommit som 
kan föranleda åten·inning till kon
kursboet och huruvida skälig an
ledning förefinnes till antagande. 
att gäldenären gjort sig skyldig till 
giildenärsbrolt. Förefinnes 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·i/ket bok-
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hlii'il .fi'irda; och skall i si'ldant fall 
vid heriittelsen fogas den av giildc
niiren senast uppgjorda balansräk
ningen. Bt!riillels1'11 s/..all 1111derskri-
1·as lll',/i)1T1ilt11rc11. 

Avsk1ift av berättelsen med den 
balansräkning. som må vara därvid 
fogad, skall av förvaltaren utan 
dröjsmål tillställas konkursdoma
ren ii1·rnsom /u)//as tillgiing/ig fiir 
borgeniirer, som 1·ilja taga del m· 
densamma; ol'h iige varje borge
när, som det begiir. att mot ersä11-

11i11g .fi"ir J..ost11adc11 .fil m·s/..r(fi a1· 

haiille/sen sig tillsii11d. 

6.24 

Fiires/age11 /ydt'fs,· 

fiiringssystcm ltan !tar tillämpat 
och hur h11~fi'iringsskyldighe11•11 !tar 
Jiillgjorts; och skall i sådant fall vid 
berättelsen fogas den av gäldenären 
senast uppgjcmla balansriikningcn. 

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

Om ji'irrn/wren finner uti giilde
niircn kan misstänkas .för giilde
niirsbrort. skall han omedelbart un
derriilra allmän åklag11re därom 
och diin·id angi1·a grunden Ji.ir 
misstanken. 

56 *" 
Är konkursen icke avslutad vid 

utgången av näst efter första borge
närssammanträdet infallande juni 
eller december månad. skall förval
taren inom jfor/1111 dagar därefter 
till rättens u111b11d.1mw1 avlämna 
hcrättelse, vari alla de åtgärder 
noggrant angivas, som vidtagits för 
förvaltningens bringande till slut: 
illiggamle det förvaltaren att seder
mera under konkursens fortgäng 
.fi"ir 1·arje lwfrår inom.Oorton dagar 
från utgången därav avgiva sådan 
berlittclse. Har, då herättclse avgi
ves. mer än ett ar förflutit från det 
heslutet om konkurs meddelades. 
skall berättelsen tillika innehålla 
fullständig upplysning om orsaker
na till att konkursen icke avslutats. 

Berättelsen skall tll' ombudsman
nen granskas och inom t1•t1 1·eckor 
från mot1aga11de1 ingi\'lJS till kon
kursdomaren jiimte de u11miirk-
11i11gar, till 1•il/..u ombudsmannen 
må ha\'U f111111it j(1g. 

11 Senaste lydelse 1975: 244. 

Är konkursen icke avslutad vid 
utgången av näst efter första borge
närssammantriidet infallande mars 
eller september månad. skall för
valtaren inom t1·å 1·ec/..11r därefter 
till tillsy11.wny11dighete11 avhimna 
beriittelsc, vari alla de åtgiirder 
noggrant angivas. som vidtagits för 
förvaltningens bringande till slut: 
åliggande det förvaltaren att seder
mera under konkursens fortgång 
inom t1·å 1•eckor från utgången tff 
1·arje mars och september månad 
avgiva sådan berättelse för det 
des~förinnan för.flutna hah·året. 
Har. då berättelse avgives, mer än 
ett år förflutit från det beslutet om 
konkurs meddelades. skall berättel
sen tillika innehålla fullständig upp
lysning om orsakerna till att kon
kursen icke avslutats. 

Fiirraltaren skull utun dröjsmål 
lämna konkursdomaren m·skriji m· 
beriittelsen. 
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57 § 
Fi'irrn/1are11 skall ji"ira h11k. rnri 

hol'l.1 i11ko111s1er och lllg((ler i pen
ningar dag tfil'I" dag 1mtt•ck11a.L 

Vad stl/1111d11 iir .1//ldgat 11ul ej 
liinda Iill inskriinkning i de11 hokFi
ringsskyldighct, s11111 siirskilt kan 
1·1;ra .f('ircskri1·en. 

Fiir1'11ltarc11 skall. 11a1·.1·e11 1·ad 
som giiller i frå1ta om bokfärings
skyldighet .fi)r giilde11iirt'n. /iipande 
b11kföra in- och utbetalningar, om 
l'.i med hiinsyn till särskilda .förhål
landen ROll redovisningssed på
kallar att bokföringen sker på an
nat siill. 

Fön·altaren skall bel'llra riiken
skapsmaterialet under minst tio år 
frän utgången m· det kalenderår 
då konkursen al'sl111ades. I ii1·

rigt tillämpa.i· 22 * b11kföringslagen 
(1976: 125 ). 

Fiirsta stycket medför ej in
skriinkning i den bokfiiringsskyldi1-t
het som kan l'ara siirskilt fiireskri-
1·en fiir att mijjliggi.ira kontroll ii1·er 
1·iss l'erksamhet. 

Beträffande skyldi1-thet att sii1ja 
fi.ir underlag fiir deklarations- och 
uppgijtsskyldighet och fiir kontroll 
diira1· jinnas siirskilda bestiimmel
ser. 

58 § 12 

Penningar, som inflyta under för
valtningen av konkursbo. skola. i 
den män de icke äro erforderliga till 
bcstridande av löpande utgifter. av 
förvaltaren inom en vecka från det 
de influtit å konkursboets räkning 
mot ränta insättas i bank. som m· 
riillens omhud.rnum godkännes. 
Till hestridande a1· liipande utgijier 
mil t'.i mer innehtlllas iin m· om
hud.rn111nnen medgil'es. 

Penningar. som inflyta under för
valtningen av konkursbo, skola. i 
den mån de icke äro erforderliga till 
best ridande av löpande utgifter. av 
förvaltaren inom en vecka från det 
de influtit ä konkursboets räkning 
mot ränta insättas i bank. 

Försummar förvaltaren att inom ovan föreskrivna tid insätta influtna 
medel. vare han skyldig att å belopp, som obehörigen innehallits. erlägga 
ränta enligt 6 ~ räntelagen ( 1975: 635) från den dag insättning bort ske. 

Så länge konkursen pågår, av
lämne förvaltaren inom en l'ecka 
från utgii.ngen av mars. juni. sep
tember och december månader var
je år till ombudsmannen räkning 
över boets inkomster och utgifter i 

12 Senaste lydelse 1975: 646. 

Så länge konkursen pågår. av
lämne förvaltaren inom tl'å 1·eckor 
frän utgången av mars, juni. sep
tember och december månader var
je år till tillsynsmyndigheten räk
ning över boets inkomster och ut-
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pt:=nningar under det gångna kvarta
let. Har under nägon del av kvarta
let penningar inm:stätt i bank, skall 
vid riikningen fogas av banken till 
riktigheten bestyrkt uppgift å de in
sättningar och uttagningar, som må 
hava under kvartalet förekommit. 
Riikningoma skola ar ombudsmlln
nen granskas ä1·en.\'Om hålla.1· 1ill
gii11}.!liga fiir horJ.!enärema och giil
de11iire11. 

Även efter konkursens avslutan
de skall förvaltaren hava boets me
del insatta i bank. till dess lyftning 
påkallas av därtill berättigad borge
när. Förvaltaren skall underrätta 
ko11k11rsdo111aren. i vilken bank 
medlen inncstå. och inom en l'ecka 
från utgången av vai:je kalenderår 
till rättens ombudsman för gransk
ning avgiva redovisning som i tred
je stycket sägs. När medel ej vidare 
finnas att lyfta, skall ombudsman
nen göra anmälan därom hos kon
kursdomaren. 

59 ~ 

Rii//ens ombudsman skall f?Öra 
sig noga 1111derrättad om boels Iill
stånd samt under /..onkursen hålla 
noggrann uppsik1 ii1·er fijrvaltning
en. När hels1 han finner det lämp
ligt. iige han verkställa inl'en/ering 
m· hoets kassa och övriga tillgångar 
ii1·e11so111 fordra redovisning av för
valtaren. 

Rättens ombudsman ävensom 
granskningsman skall hava tillgång 
till böcker och andra handlingar. 
som röra boet: äge ock av förvalta
ren på begäran erhålla upplysningar 
om boet och dess förvaltning. 

636 

Fiires/af.:ell lydelse 

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. Förvaltaren skall 
lämna m·skrift m• räkningen till 
konkursdomaren. 

Även efter konkursens avslutan
de skall förvaltaren hava boets 
medel insatta i bank. till dess lyft
ning påkallas av därtill berättigad 
borgenär. Förvaltaren skall under
rätta tillsy11smy11dighete11, i vilken 
bank medlen innestå, och inom två 
l'eckor från utgången av varje ka
lenderår till my11clighete11 för 
granskning avgiva redovisning som 
i tredje stycket sägs. När medel ej 
vidare finnas att lyfta. skall förval
taren göra anmälan därom hos till
synsmyndigheten. 

59 § 
Tillsynsmyndigheten skall över

vaka att förvaltningen bedril'es på 
ett ändamålsenligt sätt i ö1•ere11s
stämmelse med denna lag och and
ra författningar. Därvid skall sär
skilt tillses att avvecklingen a1' kon
kursen icke fördröjes i onödan. När 
myndigheten finner det lämpligt, 
får den inl'entera konkursboets 
kassa och övriga tillgångar samt 
fordra redovisning av förvaltaren. 
Om särskilda omständigheter för
anleda det, får myndigheten utse 
en eller flera revisorer för gransk
ning m· boets räkenskaper och för
valtningen i övrigt. 

60 ~ 

Tillsynsmyndigheten ävensom 
granskningsman skall hava tillgång 
till böcker och andra handlingar, 
som röra boet; äge ock av förvalta
ren på. begäran erhålla upplysningar 
om boet och dess förvaltning. 
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Ar redovi.rningslwndlingar. som 
,fi'frl'altaren ingil'it till riit1e11.1· om
b11d.rnwn. äge borgenär. så ock 
giildeniiren taga del. 

Rättens omb11dsman och förval
tare vare skyldiga att meddela upp
lysningar om hoet och dess förvalt
ning ej mindre då konkursdomaren 
det bcf,!är än även på bcf:äran m· 
borgenär eller gäldenären. 

60 * 
Har gäldenär idkat rörelse, äge 

förvaltaren efier f,!iildeniire11.1· hö
rande låta den rörelse. där sådant 
enligt lag k<.1n ske. fortsättas för 
konkursboets räkning i den mån det 
är nådviindigt ji)r en iindamålsen
lig utredning m· boet; inhämte dock 
riittens omb11dsmans samtycke till 
rörelsen.i· jiJrtsättande. Samma lag 
vare. där förvaltaren sedan rörel
sen nedlagts vill ånyo öppna den
samma. Vägrar ombudsmannen 
sitt samtycke eller yrkar någon bor
geniir eller gäldeniirnz. all rhrelse, 
som med ombudsmannens samtyc
ke fortgår, skall nedläggas, skola 
borgenärerna kallas till samman
träde fiir all besluta i iirendet. Ej 
må rörelsen fortsättas längre tid än 
ett ar frän första borgenärssam
manträdet, där ej borgenärer, l'il
/...as .f(1rdringar 11ppgå till minst frra 
femtedelar a1· de i ärendets prifr
ning deltagande horgenärana.1· 
j(1rdringar, diirom äro ense samt 
dessa borgenärer därjämte utgöra 
minst en fjärdedel av de röstande. 

637 

Fiireslagen lydl'/se 

Tillsynsmyndigheten och förval
tare vare skyldiga att på begäran 
meddela upplysningar om boet och 
dess förvaltning till konkursdoma
ren, borgenär eller gäldenären. Till
synsmyndigheten är vidare skyldig 
all på begiiran meddela sådana 
upplysningar till granskningsman. 

61 * 
Har gäldenär idkat rörelse. ägc 

förvaltaren låta den rörelse. där så
dant enligt lag kan ske, fortsättas 
för konkursboets räkning i den mån 
det befinnes ändamålsenligt. Sam
ma lag vare, där förvaltaren sedan 
rörelsen nedlagts vill ånyo öppna 
densamma. Ej mä rörelsen fortsät
tas längre tid än ett är från första 
borgenärssammanträdet, där ej sär
skilda skäl föreligga. 

62 §13 

Ejier första borgenärssamman
triidet skall boets egendom säljas 
så snart ske kan, där ej annat föran
ledes av bestämmelserna i 60, 63. 

13 Senaste lydelse 1955: 236. 

Boets egendom skall säljas sä 
snart det lämpligen kan ske. där ej 
annat föranledes av bestämmelser
na i 6/, 63 och 66 §§, 70 §andra 
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64 och 66 §§. 70 § andra stycket. 
71 §femte stycket samt 149 §andra 
stycket. 

638 

Fiircs/agen lydel.l'e 

stycket. 71 § femte stycket samt 
149 § andra stycket. 

66 §H 

Inkommer giildenären med ac- Inkommer gäldenären med ac-
kordsförslag, må egendomen i boet kordsförslag, må egendomen i boet 
ej siiljas u1a11 riittens omh11dsma11.1· ej säljas, innan ackordsfrågan blivit 
.1·w111ycke, innan ackordsfrågan bli- avgjord. Vad som sagts nu utgör ej 
vit avgjord. Vad som sagts nu utgör hinder mot försäljning. om sådan är 
ej hinder mot försäljning. om sådan förenlig med ackordsförslaget eller 
är förenlig med ackordsförslaget cl- behövs för ändamål som angives i 
ler behövs för ändamål som angivcs 171 § eller siirskilda skiil annars 
i 171 §. .foreligga. 

t'i I § 

Fiire fiirsw horgenärssamma11-
1riidet 111i1 ej försäljning av egen
dom i boet äga rum utörer rnd av 
bestämmelserna i 23, 24, 60 och 
73 § § kan föranledas. 

\!ad sälunda stadgats äge dock 
<j ril/iimpning hetri{[fande lös egen
dom. som är utsatt för förskämning 
eller snar förstörelse eller hastigt 
fallande i värde eller erfiirdrar allt 
för kostsam vård. Saknas medel till 
hestridande av utgifter för boet, må 
ock under tid, som al'ses i första 
stycket, försäljning av annan lös 
egendom äxa rum, dock ej utöver 
\'lid fiir iindamåler prövas nödigt; 
och hör, om gäldenären därtill an
visar 1·iss egendom, den egendom i 
friimsta rummet uttagas. så vitt det 
lämpligen kan ske. 

Till .fi'irsii(ining, 1·arom i andra 
stycket förmäles. i11hiimte föri·alta
re11 samrycke av riittens ombuds
man, som ock iige bestämma. om 
fiirsii(iningen skall ske å auktion el
ler under hand. Innan ombudsman
nen meddelar sill beslut. skall han 
hiira gäldenären, diir det liimpligen 
kan ske. 

67 §15 

Vad i 63, 64 och 66 §§ iir stadgat 
om uppsko1• med försäljning ar 

14 Senaste lydelse 1970: 848. 
15 Senaste lydelse 1970: 848. 

67 § 

Utan hinder a1· l'lld som fiircskri-
1·es i 63 och 66 §§ jllr försäljning av 
egendom i hoet äga rum, om det 
fiiranledes av bestämmelserna i 23. 
24, 6 / och 73 §§. \!idare .filr lös 
egendom sä(ias, om den är utsatt 
för förskämning eller snar förstörel
se eller hastigt .folier i värde eller 
krifrer allt för kostsam vård. I den 
mån medel saknas till betalning av 
utgifter för boet.får ä1•en annan lös 
egendom sä(ias. 
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egrndom i hoc/ 11/giirc ej hinder.fiir 
s1/da11 .fi'irsii(jning. som enligt 61 !i 
mil iiga nu11 jiim1·iil.fi"ire ji'irsta hor
ge11iir.1·s11111ma11triidet. 

Payrkar inteckningshavare eller 
annan borgen~ir, som för sin ford
ran har förmånsrätt i viss egendom. 
att den egendom, vari förmånsriit
ten gii!ler. skall siiljas genom för
valtarens försorg. och har hans rätt 
till betalning ur egendomen efter 
bevakning i konkursen lämnats 
obestridd eller fastställts genom 
dom, som äger laga kraft, må an
stånd med försiiljning äga rum en
dasl om rä11e11.1· 0111h11dsma11 och 
förvaltaren a11sc detta nödvändigt 
för att förhindra att avsevärd för
lusl vållas konkursboet eller ge
nomförandet av ackord vlisentligt 
försvåras sam! anstånd ej är obilligt 
mol borgenären. 

639 

Fiireslagen /yifrlsc 

Päyrkar inteckningshavare eller 
annan borgenär, som för sin ford
ran har förmänsriitt i viss egendom, 
att den egendom. vari förmfmsrät
ten giiller. skall siiljas genllm för
valtarens försorg. och har hans rätt 
till betalning ur egendomen efter 
bevakning i konkursen lämnats 
obestridd eller fastställts genom 
dom, som äger laga kraft, må an
stånd med försäljning äga rum en
dast om förvaltaren anser detta 
nödvändigt för att förhindra att av
sevärd förlust vållas konkursboet 
eller genomförandet av ackord vä
sentligt försväras samt anstånd ej 
är obilligt mot borgenären. 

70 *16 

Finnes i boet fas! egendom, äge 
förvaltaren hus vederbörande myn
dighet begära försliljning därav i 
den ordning som gäller för utmätt 
sådan egendom. Egendomen må 
jämväl säljas i annan ordning, så 
framt förvaltaren finner det för boet 
fördelakligare och rättens ombuds
man till.fi'irsii(i11i11ge11 liimnar h{flill: 
1·iigrar han h(fall. hegiirc fiirw1lw
re11 borgenärernas samtycke. Niir 
det liimp/igen kan ske. skall förl'al
taren inhiimta giildeniiren.1· mening 

· hctriifjande fiirsii(iningen. 
Har auktion å fast egendom, som 

hör till boet, hållits i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egen
dom utan att försäljning kommit till 
stand, mi1 förvaltaren underlåta att 
vidtaga ytterligare åtgärder för 
egendomens försäljning. Har auk
tion i nyssnämnda ordning ej ägt 
rum, men föreligger anledning till 
antagande, att sådan auktion ej 

'" Senaste lydelse 1971: !045. 

Finnes i boet fast egendom, äge 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet begära försäljning därav i 
den ordning som gäller för utmätt 
sådan egendom. Egendomen må 
jämväl säljas i annan ordning. så 
framt förvaltaren finner det för boet 
fördelaktigare. 

Har auktion å fast egendom. som 
hör till boet, hållits i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egen
dom utan att försäljning kommit till 
stånd, må förvaltaren underlåta att 
vidtaga ytterligare åtgärder för 
egendomens försäljning. Har auk
tion i nyssnämnda ordning ej ägt 
rum, men föreligger anledning till 
antagande, att sådan auktion ej 
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kommer att leda till försäljning. iige 
förvaltaren med samtycke m· 0111-

h11dsman11c11 underlhta att föran
stalta om egendomens avyttrande. 
där de borgenärer som i konkursen 
bevakat fordringar. vilka skola utgä. 
med siirskild förmånsrätt ur egen
domen. samtycka därtill. 

640 

Fiire.1·lagen lydelse 

kommer att leda till försäljning. iige 
förvaltaren underlåta att föranstalta 
om egendomens avyttrande. där de 
borgenärer som i konkursen beva
kat fordringar. vilka skola utgå med 
särskild förmånsrätt ur egendomen, 
samtycka därtill. 

Varder auktion ä boets fasta egendom utsatt att hållas i den ordning som 
gäller för utmätt sådan egendom, åligge det förvaltaren att före bevak
ningssammanträdet avlämna behållning, som under konkursen av egendo
men uppkommit. Behå.Ilning som ej avlämnas före bevakningssammanträ
dct skall. om egendomen säljes, avlämnas före tillträdesdagen och i annat 
fall innan slututdelning i konkursen sker. 

Förvaltaren skall även senast vid bevakningssammantriide för auktion 
på fast egendom anmäla arvode, annan kostnad och i konkursen bevakade 
fordringar som böra beaktas vid egendomens försäljning. Förvaltaren skall 
genom brev underrätta borgenär om anmälan som han gör på dennes väg
nar. 

71 §11 

\/il/ j()rvaltaren dter f('irsta bor
geniirssammantriidet låta försälj
ning av lös egendom. som icke sker 
genom fortsiittande av gäldenärens 
rörelse, äga rum annorledes iin å 
auktion, hegiire samtycke därtill al' 
riittens ombudsman eller, om han 
1·iigrar, m· borgenärerna. Innwi 
ombudsmannen meddelar sitt he
sl111, skall han höra gäldenären, 
clc'ir det liimpligen kan ske. 

Försäljning av lös egendom. som 
icke sker genom fortsättande av 
gäldenärens rörelse, skall äga rum 
på auktion eller i annan ordning ej~ 
ter l'ltdfiirl'altaren finner 1·ara mest 
fördelaklif!t fiir hoet. 

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmåns
rätt. må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än å auktion. 
såframt hans rätt är av försäljningen beroende. 

Samtycke som avses iförsta och 
andra styckena fordras icke, när 
förvaltaren vill genom fondkom
missionär sälja på fondbörs noterat 
värdepapper till gällande börspris. 
Samtycke enligt andra stycket ford
ras ej heller för försäljning av lös 
egendom genom fortsättande av 
gäldenärens rörelse. 

17 Senaste lydelse 1975: 1251. 

Samtycke som avses i andra 
stycket fordras icke, när förvalta
ren vill genom fondkommissionär 
sälja på fondbörs noterat värdepap
per till gällande börspris eller 11iir 
fråga iir om försäljning av lös egen
dom genom fortsättande av gälde
närens rörelse. 
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Skall fartyg. som ej iir infört i skeppsregistret eller i motsvarande ut
liindska register. gods i fartyg eller gods i luftfartyg siiljas. iige fiirvaltaren. 
diir egendomen finnes inom riket. begiira försiiljning i den ordning som gäl
ler for utmiitt sådan egendom. 

Är frhga om försäljning av registrerat skepp. av luftfartyg eller av inteck
nade reservdelar till luftfartyg och tinnes egendomen inom riket. skall vad i 
70 *första och andra styckena sägs iiga motsvarande tillämpning. 

Skall giildeniiren tillkommande rätt till andel i inteckning som belastar 
hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar siiljas. lllte för
valtaren inn;m försäljning sker anskaffa siirskild inteckningshandling fi det 
giildenären tillkommande heloppet. där laga hinder 1föremot icke möter. 
Skall försiiljning ske av inteckningshandling. som innehaves av giildeniiren 
och för vilken han iir personligen ansvarig. vare förvaltaren pliktig att. diir 
ej giildeniiren medgivcr. att handlingen mil försiiljas med bibehtlllande av 
hans ansvarighet. förse handlingen med pftskrift. varigenom giildeniiren 
frikallas från ansvarighet. 

Bestämmelserna i 70 § sista stycket liga motsvarande tilliimpning. niir 
gUldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall siiljas i den ord
ning som gäller för utmiitt sådan egendom. I sädant fall skall förvaltaren 
dessutom. i den män det iir påkallat. i ärendet föra talan för borgeniirer 
som ha förmfmsrätt enligt JO § förmånsrättslagen ( 1970: 979) samt genom 
brev underriitta borgeniir om yrkande som han framställer på dennes väg
nar. 

7o * IH 

Finner Ji>n·a/taren det i 7-1 iiFire
skril'IW kungiircl.l'l'siitt icke rnra 
iig1wt att bereda k11ngörclsen nihlig 
<~ffrllfliglict, ankomme pil honom 
att 1·idtaga Je ytterligare åtgärder, 
som mil anses er.fi1rder/iga. Skulle 
lian i något .fl1/I anse til((vllest, att 
auktionen kungiires i mindre ut
sträckning än i niimnda paragrq( 
stadgas. begiire samtycke diirtill al' 
rättens ombudsman. Inskränkning 
i fråga om kungörande av auktion ft 
fast egendom. registrerat skepp. 
luftfartyg eller intecknade reserv
delar till luftfartyg må dock icke 
äga rum utan gäldenärens samtyc
ke: ej heller må sådan inskränkning 
ske beträffande kungörande av 
auktion ft annan lös egendom, vari 
borgenär har pantrLitt eller annan 
särskild förmånsrätt. som avses i 
förmånsrätt slagen ( 1970: 979), med 
mindre den borgenär samtycker 
därtill. 

'" Senaste lydelse 
1973: 1132 (jfr 1975: 918). 

41 Riksdal(e/l 1978/79. I sam/. Nr !05 

Fiin·a/tar1'11 .fi/r. när egendom 
skall sä(jas 1>cl a11kti1111 ge110111 lians 
.ti>rsorg, låta k1111giira auktionen i 
mindre utsträckning än som .fi'i(ier 
m· 74 ii ,fi'irsta stycket. 11111 lian an
ser det til(t_\·l/est. Inskränkning i 
fråga om kungörande av auktion å 
fast egendom. registrerat skepp. 
luftfa11yg eller intecknade reserv
delar till luftfartyg ma dock icke 
iiga rum utan gäldenärens samtyc
ke: ej heller må sådan inskränkning 
ske beträffande kungörande av 
auktion a annan lös egendom. vari 
horgenär har panträtt eller annan 
särskild förmånsrätt. som avses i 
förmänsrättslagen ( 1970: 979). med 
mindre den borgenär samtycker 
därtill. 
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77 *"' 
hirvaltan:n 1·1m' pli/..tig <1/1 sä 

snart sf..t' f..t1n vidtaga niidiga fitgiir
tkr för indrivning av utesti:icnde 
fordringar: dol'f.. 1111i i den ordning. 
s11111 i 64 .~ iir .\f{/{/.i:ad hl'tri!fli111dl' 
llJ'f'.1/,01· 1111·d Ji'ir.1ii(ining fil' ho1'l.1 
''.t:('!ll/0111, hcs/11111.1 111111.1/..111· med 
i11dril'l1ing m· hoet.1.fi1rdri11gar. 01'11 
.1k11//. 0111 .11idant llf'f'·'/..01· heslutits, 
1·od i 65 ~ .fi'ir diir m·.1ctt .fiil/ .fi'jre
s/..ri1·n iiga 1110/.ffaro11dc tillii111p-
11i11g. Kan fimlr1111 l) indri1·11.1 11ta11 
att riiff('gt/11,.; l'lier lag.1ii/..11ing l'ller 
mdl 0111 hl't11/ning.1:fi'irdiigg111/(lc 
11nhiingiggiire.1· elll'r s/..i/jedom ptl
/..t1//as. giille 1·111/ i 79 .~.finnes st11d
gt1l. Anhiingiggöres ej rättcgäng el
ler lag~ökning eller mål om hetal
ningsföreHiggandc eller päkallas ej 
skiljedom och kommer ej heller för
likning till stånd p[t s~itt nedan siigs, 
mil fordringen föryttras säsom an
mtn lös egendom. 

Har fiirlikningsanbud gjorts an
g11endc os~iker eller tvistig tillgång 
och .finner .fi'jrl'llltar('// fördelaktigt 
för konkurshoet att 11nh11dl'l anta
ges .. 1/..al/ '11111 inhiimta .1amtyc/..e 
diirtill m· horgeniircrna, när ti/1-
gtingen 111,i:ijre.1· 111· .fi1st ei:endom, 
och e/je.1'1 a1· riillens omhudsman. 
God/..iinner denne l'.i anhudet, iiger 
.f{'irl'11/111ren hiins~juta .fi·ågan till 
horgeniircma. Niir det liimpligen 
/..an s/..<'. sf..t1/l .fi'irl'Cl/tare11 inhiimta 
giildeniirens n11'11i11.l.! innan .fhrlik
ning ingås. Motsiiller sig giildenii
ren .fi'irlikningen och ställer han sä
kerhet fiir vad som Qiudes genom 
den. har han rätt att själv utföra 
tvisten. 

Förvaltaren s/..all sä snart Jet 
lii111pligen kan ske vidtaga nödiga 
i:ltgiirder för indrivning av utestften
dc fordringar. Anhängiggöres ej 
riittegäng eller lagsökning eller m:'il 
om hetalningsföreliiggande eller på
kallas ej skiljedom och kommer ej 
heller förlikning till stånd på sätt 
nedan siigs. mtt fordringen föryttras 
säsom annan lös egendom. 

Har förlikningsanbud gjorts an
gående osäker eller tvistig tillgång. 
.fdr .fifrl'lilturen antaga anhudet. om 
han .finner det fördelaktigt för kon
kursboet. Ställer gäldenären säker
het för vad som bjudes genom för
likningen, har han rätt att själv ut
föra tvisten. 

80 * 
1/isarfön·altare motri/ja. oskick

lighet e//a .fårs111111nc/.11' 1·iJ .fi1llgii
rande1 m· sill uppdrag. må rät
tens 0111hud.1·111ar1, gransknings-

'"Senaste lydelse 1946: 809. 
'"Senaste lydelse 1971:498. 

Fiirl'a/tare skall på egen begäran 
entledigas m· /..onkursdomaren, om 
han 1·isar skäl till del. Förl'altare 
som .finnes icke l'll/'11 /iimplig eller 
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mun. horgeniir eller gäldenären 
hos f..onkursdomaren giira unmiilan 
11111 fiirhållwulet. 

Giire.1· slidan anmälan eller fin
ner f..1111/..ursdoma/"l'll eljest anled
ning till anmiirkning mot .förl'lllta
re. iige konkursdomaren e.fier om
ständigheterna til/lu)//a honom all 
_li1llgiira sina ä/igganden ella ski(ja 
honom från hl'.fi111ningen. 

Innan .fi'irl'llltarc må skiljas från 
h1'.fi111ningen, inhiimte konf..ursdo
maren, diir ej anmiilan. som m·an 
.1iigs. gjorts m· omh11J.1·111annen. 
vllrandc .fi"tln denne. Efter första 
horgenärssammanträdet mä förval
tare ej entledigas förrän borgenä
rerna vid sammanträde, som av 
konkursdomaren utlysts, erhållit 
tillfälle att inför honom yttra sig i 
ärendet. Konkursdomaren äge lik
väl. om han finner skäl därtill, i av
bidan på borgenärernas yttrande 
försätta förvaltare ur tjänstgöring: 
dock må det ej ske innan yttrande 
.fi"tln ombudsmannen, diir sådant 
skall lll'gii·as, inf..ommit till kon
kursdomare,1. 

643 

Fiircslagcn lydl'l.1·c 

lll' a1111an orsak hiir sAi(jas .fi·1/11 
uppdraget sf..all m· f..011/..ursdonw
ren entledigas (/icr .fi"llfnstiillning 
a1· tillsynsmyndigheten, grnnsk
ni11g.1·mt111. horgeniir ella giildenii
ren. 

Fiirl'liltare mil lj entlediga.i· utan 
au tillsynsmymligheten erhållit ti/1-
.fi'ille att yllra sig. Efter första bor
genärssammanträdet må förvaltare 
ej entledigas förrän borgenärerna 
vid sammanträde. som av konkurs
domaren utlysts. erhållit tillfälle att 
inför honom yttra sig i ärendet. 
Konkursdomaren äge likväl. om 
han finner skäl därtill. i avbidan på 
borgenärernas yttrande försätta 
förvaltare ur tjänstgöring: dock må 
det ej ske innan tillsynsmyndighe
ten erhållit til(fiille att yllra sig. 

81 §21 

Finnes i boet egendom, vari sär
skild förmänsrätt äger rum, skall. 
sä vitt det inverkar på de borgenä
rers rätt. som icke i den egendom 
hava sådan förmånsrätt, av egendo
mens avkastning och köpeskilling 
gäldas kostnaden för egendomens 
värd och försäljning ävensom det 
arvode till räl/ens omhudsman och 
fiirl'llltare, som enligt l'ad i 82 och 
83 §* swdgas skall utgå för egendo
men. 

Finnes i boet egendom. vari sär
skild förmånsrätt äger rum. skall, 
så vitt det inverkar på de horgenä
rers rätt. som icke i den egendom 
hava sådan förmånsrätt, av egendo
mens avkastning och köpeskilling 
gäldas kostnaden för egendomens 
vård och försäljning ävensom det 
arvode som enligt 50 u § femte 
stycket samt 82 och 83 §§ skall utgt1 
för egendomen. 

Då särskild förmånsrätt äger rum i boet tillhörig egendom. må ej till för
få.ng för någon. som äger sädan förmänsrätt eller förmånsrätt, som skall 

21 Senaste lydelse 1967: 229. 
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beaktas framför dc.:n särskilda. av egendomens avkastning och kiipeskilling 
giildas annan konkurskostnad iin ovan sagts; dock att. diir den siirskilda 
fiirm;'1nsriitten grundar sig pi1 företagsinteckning. av egendomen ma bestri
das jiirnviil övriga konkurskostnader. i den män boet eljest ej Himnar till
giing diirtill. 

Arvode till rii1101s 11111h11d.11111111 

och till förvaltare hcstiimmes av 
riitten; iiro tlere förvaltare. sk;1ll för 
envar hestiimmas siirskilt arvode. 

Arvode till förvaltare bestiimrnes 
av rätten; iiro tlere förvaltare. skall 
för envar hesnimmas siirskilt arvo
de. 

S~1dant arvnde mi'l icke siittas till högre belopp iin som med avseende ä 
det arbete uppdrag\!! kriivt. den omsorg m:h skicklighet. varmed det ut
förts. s;1mt boets omfattning mä anses utgöra skiilig ersiiltning för uppdra
get. 

Ej m~i arvode efter tid riiknas. 

Arvode till riillens 0111h11d.rnw11 

ifren.wm 111'1'1>(/e till förvaltare skall 
besti'immas till visst belopp i ett för 
allt. utan så iir alt jämlikt 8 l * mä 
anses erforderligt. att för egendom. 
som avses i sagda paragraf. beriik
nas siirskilt arvode. Sådant särskilt 
arvode må kunna bestämmas innan 
arvmlesfrf1gan i övrigt avgöres. 

Arvode till förvaltare skall be
stämmas till visst belopp i ett för 
allt. utan så iir att jiimlikt 81 * må 
anses eri'orderligt. att för egendom. 
som avses i sagda paragraf. beriik
nas särskilt arvode. Sådant särskilt 
arvode mfl kunna bestämmas innan 
arvodesfrflgan i övrigt avgöres. 

Vid bestämmandet av särskilt arvode. som ovan sägs. skall vad i 82 * 
stadgas om de grunder. efter vilka arvode skall beräknas. iiga motsvarande 
tilfampning. 

84 * 
Arvode till riittens omh11d.1·111a11 

och till förvaltare bestämmes efter 
därom hos konkursdomaren gjord 
framställning från den till arvode 
berättigade; och bör. där det lämp
ligen kan ske, arvode pil en gäng 
bestämmas för samtliga därtill be
rättigade. Framst:illning. som nyss 
sagts. skall angiva det belopp. som 
i arvode fordras. och. där bestäm
mande av särskilt arvode för viss 
egendom kan ifrågakomma. jämväl 
det belopp, som i sfldant avseende 
äskas. Vid framshillningen skall fo
gas ej mindre redogörelse för det 
arbete uppdraget medfört än även 
specificerad räkning. utvisande det 

Arvode till förvaltare bestämmes 
efter därom hos konkursdomaren 
gjord framställning från den till ar
vode berättigade; och bör. diir det 
lämpligen kan ske. arvode på en 
gäng bestämmas för samtliga därtill 
berättigade. Framställning, som 
nyss sagts, skall· angiva det belopp, 
som i arvode fordras. och. diir be
stämmande av särskilt arvode för 
viss egendom kan ifrågakomma. 
jämväl det belopp. som i sådant av
seende iiskas. Vid framställningen 
skall fogas ej mindre redogörelse 
för det arbete uppdraget medfört än 
även specificerad räkning, utvisan
de det fordrade beloppets fördel-
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fordrade hdoppets fördelning pil de 
olika fiirvaltningsf1tgiirderna. Har 
förvaltare .fi'ir 1·is.1· .fi'in•11l111i11g.11/1-
giiril. si1.rn111 .fi'irrii111111d1• m· ho11pp
ll'ck11i11g, 11(/i'ir1111dl' m· rii11egi111g. 
lii'ill1111dl' 111· 1111k1io11 l'lll'r dyli/..1. an
litat 1111111111 och har gottgörelse där
för tillgodoförts dc1111e eller har er
siittning för utgifter tillgodofiirts 
rii111•11.1 0111/111J.rnw11 eller förvalta
re. skall st1dant angivas i redogörel
sen. 

645 

Fiirl'slagl'll lydclsl' 

ning p~1 de olika förvaltningsMgiir
derna. Har fi.irvaltarc anlitat hirrii
dl' so111 a1'.1'1'.1· i 51 ~ och har gottgö
rdse diirfiir tillgodofö11s hi1rii1/i>t 
eller har ersiittning för utgifter till
godoförts förvaltare. skall sftdant 
angivas i redogörelsen. 

Kan fr<"tga uppkomma om bestiimmande av siirskilt arvode för viss egen
dom. nligge förvaltaren all tillhandahålla konkursdomaren förteckning 
över kiinda riittsiigare. som hava siirskild förmånsriitt i egendomen. 

85 *~~ 

Då framstiillning om besHimmande av arvode inkommit. utsiitte kon
kursdomaren dag for iirendets handläggning vid riitten. Avser framställ
ning allenast bestämmande av siirskilt arvode för viss egendom. äge dock 
konkursdtlmaren pröva. huruvida skäl att företaga frägan diirom innan ar
vode i övrigt hestiimmes må anses föreligga. 

Sedan dag för ärendets handlägg
ning vid rätten hlivit utsatt. skall 
konkursdomaren gl'nom /..1111giirel
se, so111111ins11io dagar före den ut
satta dagen i1!fi'ires en gilng i Posl
ocli Inrikes Tidningar och den eller 
de or!Slidningar. som hestiimrs fiir 
1~/]i'ntliggiirande m· /..1111giire/scr 
0111 ko11/..11r.1·1·n. 11(/'iirda kallelse i1 
\'l'dahiimndc riillsiigarc all 1·id 
riirtcn 11(fi'ira sin 1a/a11; och skall 
dii1jii111/1' siirs/..ild /..alld.H' ml'ddc
/11.1· den. för vilken arvode skall be
stiimmas. sil od gäldenären. Kal
lelse skall innehålla 1mderrii11e/se 
om belopp. som i arvode fordras. I 
fall. som omförmiiles i 84 * andra 
stycket. iige 1k11. som hur pantriitt 
i dl'n egendom, 1·1irom fråga är, 
Fira 111/1111 i iirl'11d1•t. iimlii att han t'.i 
i ko11k11rsen bn·11k111 sin ji1rdran; 
sko/ande konkursdomaren i god tid 
till envar. som har särskild för
mfmsriitt i egendomen och vars ad
ress iir känd. övcrsiinda kallelse. 

"Senaste lydelse 1977: 675. 

Sedan dag för ärendets handlägg
ning vid rätten blivit utsatt. skall 
konkursdomaren i god 1id före den 
utsatta dagen till horgeniir, som 
hos konk11rsdo111arc11 begiirl all hli 
11nderrii11ad, sam/ till den. för vil
ken arvode skall bestämmas. och 
gäldenären sända 1111dcrrii11e/se 11111 

tid och plats fiir l111ndliigg11inge11 
1·id riillen. Underriit1clse skall in
nehålla 11ppgijt om belopp. som i 
arvode fordras. I fall. som omför
mäles i 84 § andra stycket. skall 
konkursdomaren i god tid till en
var. som har särskild förml'msrutt i 
egendomen och vars adress är 
känd. översända 1111derrä11e/se, som 
nyss sagts. 



Prop. 1978/79: I 05 

N11rurn11ile ln/l'is1• 

som nyss sagts. Är sr'idutll .fi1f/ .fi"ir 
lt1111d1'11, (/[/ .fi·,)g1111 (1111 //l"\'(}dl' l'} i11-
1·1·r/...ar 1111 horg<'11iiremas riitt. s/...all 
A.1111giircl.H'. 1·111"0111 m·1111 stadga/.\", 
1:i 11tfiirdas. 111e11 1·ard<' siif".l/...i/d /...al
lcf.1·1· 111n/dl'i11d den. _f;"ir 1·i//...e11 w·1·0-
dl' .1/...111/ lwwii111111a.1, s1i od giildc-
11iirl'11. 

646 

Fiireslage11 lydelse 

lhi .fi·iiga iir 11111 h1'.1·11/11111wnde m· Ko11/..11rsdomare11 sA.all inhämta 
t//Tt11fe till ji"irl'liltare. sA.all A.1111- yttrande i iircndel av 1il/sy11.rn1yn-
/,.11rsd1111111r1•11 inhämta yttrande dighete11. 
~ircndel av rii111•11.1 0111b11tf.1.,1u111. 

86 § 

Rii11e11.1 11111h11il.11111111 i/ge t'.i upp
hiira an·ode Firriin sl11tredo1·is11ing 
m·gi1·it.1 i A.011Åtll"sc11. 111a11 sti iir all 
ha11 dii1:fi"iri11111111 lll'giir; och må ej 
arrnde 111>phiira.1 a1·.fi"if"l'altare förr
iin han avgivit slutn:dovisning för 
sin förvaltning. 

Fiirl'(///a/"l' får i:i upphiim an•ode 
förrän han avgivit slutredovisning 
för sin förvaltning. 

86 a §23 

Utan hinder av vad i 82-86 §§ Utan hinder av vad i 82-86 §§ 

tinnes stadgat hiiremol stridande finnes stadgat häremot stridande 
mi1 r1ille11.1 t1111lmd.1ma11 ve/i förval- ml\. förvaltare. om det med hänsyn 
tan:. om det med hänsyn till omfatt- till omfattningen av det arbete upp-
ningen av del arbete uppdraget draget medfört, den tid under vil-
medfört. den tid under vilken kon- ken konkursen varat och ytterligare 
kursen varat oeh ytterligare beräk- beräknas pågå samt öv1iga förhål-
nas pågå samt övriga förhållanden landen finnes påkallat av synnerliga 
finnes pf1kallat av synnerliga skäl. skäl. av konkursdomaren tillerkän-
av konkursdomaren tillerkännas nas skäligt belopp att utgå i avbidan 
~kiiligt belopp att utg:i i avbidan på p;i att arvode slutligen bestämmes. 
all arvode slutligen bestämmes. Framställning därom skall angiva 
Framställning därom skall angiva det belopp som fordras ävensom de 
det belopp som fordras ävensom de skäl vilka åberopas för erhållande 
skäl vilka åberopas för erhållande av sådan betalning. Vid framställ-
av sådan betalning. Vid framställ- ningen skall fogas redogörelse för 
ningcn skall fogas redogörelse för det arbete uppdraget medfört samt 
Jet arbete uppdraget medfört samt uppgift om boets ekonomiska ställ-
uppgift om boets ekonomiska ställ- ning. Konkursdomaren skall in-
nmg. Ö1·cr framstii//11i11g, som hämta yttrande i ärendet av ti/1-
gjorts m· .fi"in·altare, s/,.al/ konkurs- syns myndigheten. 
domaren inhämta yttrande av nit-
1e11.1 0111huds111a11. 

23 Senasle lydelse 1959: 181. 
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..) kap. 
0111 gii/dc11iir.1· .1·kyldighctcr under 

ko11/,.11rsc'11 sa111t riin till 1111derlu'ill. 
set oc/,. 0111 ho11p11tcck11ings<'ci m· 11n-
111111 llll giild1'/lll/'{'I/. 

047 

Giildeniirc11s skyldig/1etcr 111. 111. 

XX ~ 

G1i/1frniir mcl ej efter det beslut 
om hans försättande i konkurs 
meddelats och innan han al'/agt 
elen i 91 .~ fiircskril'lla ho11pptec/,.-
11i11gscd utan samtycke m· riitten.1 
11111h11cl.rn11111 hegii·a sig fri/11 den 
ort. cliir ha11 iir ho.1·att. Senare 1111-

cfrr konk11r.1·c·11 111å gii/denärcn l'.i 
utan s11111tycke m· omh1u/.1·m<111ncn 
hcgil'l1 sig längre hort än att han 
kan en 1·ecka cfier kallelse fJC'rs1mli
J.:C'll i1!fin11a sil{ inom rättens dom
saga å ort. diir hans niin·aro påkal
las; 1•arc ock giildeniircn skyldig att 
.f<Jr 0111h11d.1·111a1111<'11 och fän·altare11 
11ppgil'll stiillet, dcir ha11 l'istas. 
och, om det iir utom do111.rngw1, 
1·is.1· cl<iri110111 hosatt perso11, tilf 1·il
ke11 kt11lelse il '10110111 mä lii11111as. 

Giildcniire11 fi/r ej efter Jet hcslut 
om hans försiittamlc i konkurs 
meddelats och innan ecl e11ligt 91 ~ 

ht1r t11'fagt.1· hegil·a sig fri/11 riket 
11tt111 .wuntycke a1· konkursdoma
ren. Om det sc'nare under /,.onkur-
se11 skt'iligen kan heji1ras an giilcfr-
11iire11 ge110111 lift hegil·a sig friln ri
k1'/ 1111clt1ndrager sil{ skyldig/Il'/ .1·0111 

Ji>reskrire.1· i cle111w lag, .filr .fi'irlmcl 
mcclddas honom all lii111n11 riket. 

l\.<m dl'f .1'k1iligc11 /}{'.fi1ras 1111 g1il
denäre11 åsidosiitter .fi'irhud all he
gira sig ,/i'1/11 riket. Ji/r '11111 iiliiggas 
att lä11111a (!i·1/11 sig sitt pas.1 till till
syns111vndig!IC'ten. 

Kan det s/.:.ii/ige11 h<'.fi1ra.1· an giil
cleniiren ge110111 an hegirn sig .fi'i/11 
Jc11 ort diir ha11 iir h11.1·att 1111clan
drager sig skyldigh1'l som Ji:irl'skri
rcs i denna lag, Jiir .fi'ir/mcl 111nldc
las holl(llll att lii11111a orten. 

Bcs/111 0111 rc.1·c:fl'irh11d dia (I/Il 

illiiggandl' .fi'ir giilclcniircn an lii111-
11e1 (ti·iln sig pass 111eddda.1· 111· k(ln· 
kursdomarl'n på ht'[.:iin111 l11·.fi'i1T1il

te1re11 eller till.1·v11s111y11cliglll'ten. 
Niir skiil.for .1·c/Jant hes/111 C'.i liingre 
.fi'irl'liggcr, skall hes/11tet (l/llC'del
bart hii\'{/s. 

Innan hesl11t 111eclclda.1· i ./i'ilga 
.\'/)/Il 111'.H'.I' i dl'nna paragn!t: sk11/I 
ko11k11rsdo111arc11 hl'l'eda giildenii
ren, fiirl'l1ltaren och tills_1·11.\"/11yn
diKhl'te11 ti/((iillc att y11ra sig, 11111 

dl't /ii111pligc11 kan ske' t)Ch dt'I i:i 
.finnes 1·11ra utan hetyddse. Kon
kursdomaren får också /iä/111 Jiir
handling i .fi'ågan. 

Byter giildeniil'l'n 1·istdse(lrf, 
skall han 111ccldela jiin·11lwrn1 rnr 
han 1·i.\'fas. 
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X8 a .~ 

Giiltlc11iir 1·1trt' pli/..tig gi1·11 kon
kursdomaren. rii11c11.1 11111hud.1ma11. 
förvaltare rn.:h granskningsman 
ii re11.1'(>111, 1 ·id horge11ii rssa 111ma11-
t riide. horgeniirema de upplysning
ar om boet. som de hegiira. 

Vid horgeniirs~ammantriide skall 
giildeniircn vara tillstiides. sti framt 
han ej iir hindrad av laga förfall. 
Vill giildeniiren. utan att st\dant hin
der föreligger. frtm sammanträde 
utebliva. tage konkursdomarens el
ler. om .\'l1111111wllriidct skall hålla.I' 
i11.fi'ir riillen.1· 0111h11cl.1·11wn, dennes 
samtycke diirtill. Utebliver gälde
nären frt\n sammantriide. vare hans 
utevaro ej hinder för handliiggning 
av de iirenden, som diir skola före
komma. 

Har giildc11iirt·n enligt 14 h ~ 
lii11111at ~'fi't/11 .l'ig si1111ass, skall ko11-
k11rsdo11wren umeddhart ('.fier ko11-
/..ur.l"hcs/11t1·t priil'a 0111 giilde111'in·n 
s/..all tlte1ji'/ passi·t. /\an det .l'kiili
gi'n ht'.fi1m.1 all g1'ildeni.ir1·n äsido
.1·1/tter .fi>rhud att hcgil'a sig frän ri
ket. har han l'.i riill att åtl'r,fi/ pas
set. 

Giilde11iire11 skall lii11111// kon
kursdomaren. till.1·v11.m1y11dig/11•t1'n. 
förvaltare och granskningsman de 
upplysningar om boet. som de be
giira. 

Vid borgenärssammantriide skall 
giilden;iren vara tillsHide~. såframt 
han ej lir hindrad av laga förfall. 
Vill giildenären. utan att sådant hin
der föreligger. från sammanträde 
utebliva. tage konkursdomarens 
samtycke därtill. Utebliver gälde
nären frt\n sammanträde. vare hans 
utevaro ej hinder för handläggning 
av de ärenden. som där skola före
komma. 

91 * 
Giilde11iir \'(//'e 11li/..tig all inför 

konkursdomaren med ed fii.l'ta den 
i anledning m· /..011k11r.\'1'11 uppriitta
de hour11111•ck11i11ge11.1· riktighet. Då 
eden skall al'/iigga.1. giirc giilde11ii
re11 ./i'irst de tillägg till bouppteck
ningen eller di' ändringar diiri. som 
han 1111) fi111111 pt\kallade, och betyge 
di.irl'.fier med ed, att bouppteck
ningen tmed däri m· honom gjorda 
tilhigg eller lindringar) är riktig. si\ 
att honom veterligen icke någon 
tillgimg eller skuld utclii11111ats. ej 
heller 111/gon tillgiing eller s/..11/d, 
so111 ('.i hiir till boet, upptagit.I'. 

Giildl'f1iirc11 skall inför konkurs
domaren adiigga ho11ppteck11ings
ed. Han skall dän·id Rijra de tillägg 
till eller ändringar i den med anled
ning a1· konkursen upprättade bo
uppteckningen som han .finner på
kallade och med ed betyga att bo
uppteckningen med gjorda tillägg 
eller ändringar är riktig. så att det ej 
honom veterligen har oriktigt ute
lämnats eller upptagits någon till
gång eller skuld. 

Är giildenären juridisk person 
och .finnas .flera stiil(fiiretriidare. 
hehii1·er ho11ppteckni111:sed l'.i m·
liiggas //I' sådan stiillj('iretriidare 
1·ars ,,Jgtlng Ji'in·a/tun•n anser sak
na betydelse .fi'ir boutredningen. 
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92 * 
Den i 91 * föreskrivna boupp

tcl'.kningsed skall avliiggas vid 
första borgeniirssammantriidet. Är 
giildcniiren av laga förfall hindrad 
att dä avliigga eden eller iir till fiiljd 
av siirskilda omsUindigheter boupp
teckningen dti iinnu ej till konkurs
domaren inkommen. kalle konkurs
domaren. sedan förfallet upphört 
eller bouppteckningen inkommit. 
s~1 snart ske kan giildeniiren att in
finna sig för edg;\ngens fullgiirande: 
och varde rii1te11.1 11111IJ/1J.rnw11 och 
förvaltaren underriittadc diirom. 

Är giildmiiren hiiktad dlcr m·
/iig.l'l'f h11c11clc. 111ii k1111k1trsd11111a
ren tillilta hon11111 au .fi1llgiira ul
gtlngen i11fi'ir den domstol eller kon
kursdomare. so111 iir niirmast; iir 
giildenären sjuk. iige ko11k11rscloma
re11 låta li11nom lic11111111 i sin hostad 
m·liigga eden. 

fall. dit det tlligger förmyndare 
att avliigga si/dan 1•d. _rnm 0111fi-ir
miiles i 91 ~. vare jiimviil den 
omyndige. om han fyllt femton år. 
pliktig att avliigga eden. sä fram! 
förvaltaren eller borgenär det yrkar 
samt ej sådana särskilda omsbn
dighctcr föreligga. att anledning till 
edgtmgen saknas. Är giildeniir g(fi 
11/igge smnnw .1/..yldighct h1111s ma
kc. 

Giildeniir.1 harn eller. diir giilde
niil"l'n iir diicl, hans stiirhl111sdd
iig11re. så ock giildeniircns ht1.\fi1lk 
och tjiinare 1·11r1•, om det kan anta
gas. att de iiga kunskap om hoc!, 
pliktige att på yrkande av förvalta
ren eller borgenär avlägga cd. som 
nyss niimnts. f/11r niigo11 ha.fi egen
dom. som hiir till hoet, om hiinder. 
1·11re h11n 11liktig au uppgil'll l'lld 
han omhiindalu(fi och med ed .fiis-
111 uppgifien, sii .fi·amt _f("irl'altaren 
l'/ler horgenär det yrkar. 

24 Senaste lydelse 1971: 878. 

Den i 91 * föreskrivna boupp
kckningscd skall avliiggas vid 
första borgenärssammanträdet. Är 
giildenärcn av laga föifall hindrad 
att dä avliigga eden eller är till följd 
av siirskilda omständigheter boupp
teckningen di\ ännu ej till konkurs
domaren inkommen. kalle konkurs
domaren. sedan förfallet upphört 
eller bouppteckningen inkommit. 
sä sna11 ske kan gäldenären att in
finna sig för edgtmgens fullgörande: 
och varde tillsynsmyndigheten och 
förvaltaren underrättade därom. 

Niir anledni11g fiirekommer, får 
konkursdomarc11 tillåta giilde11iire11 
att lll'liigga ede11 in.f('ir ann11n kvn
kursdoma/"l'. Är gäldenären sjuk. 
får eden m•liiggll.\' diir han i·i.1·tas. 

fall, då det äliggcr förmyndare 
att avlägga houppteckningsed. vare 
jämväl den omyndige. om han fyllt 
femton år, pliktig att avlägga eden. 
så framt förvaltaren eller borgenär 
det yrkar samt ej sädana särskilda 
omständigheter föreligga, att anled
ning till edgången saknas. 

Annlln iin giildeniircn iir skyldig 
att pä yrkande av förvaltaren eller 
borgenär avlägga boupptecknings
l'li eller beediga 1·is.1· uppg(ft i ho-
11ppteckningen. om det kan antagas 
att st/tian edgilng iir 111' betydelse 

.fi"ir h1111tredni11gen. 
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b.lgtt11gsyrkande, som ovan 
denna paragraf avses. skall göras 
hos konkursdomaren. Har sådant 
yrkande framstilllts. kalle konkurs
domaren den. av vilken edgflllg äs
kas. att infinna sig inför konkursdo
maren å tid och stiille. som av ho
nom hestiimmas: undcrrätte ock 
<färom riitt<'tl.\ 0111hlHls111a11 och för
valtaren samt. diir edgångs yrkan
det framställts av borgeniir. denne. 
Medgives yrkandet. varde. om det 
kan ske. edgtmgen genast fullgjord; 
kan det ej ske vid tillfället. meddele 
konkursdomaren beslut om tid och 
ställe. då eden skall inför honom 
avliiggas. Mcdgives ej yrkandet. 
varde frågan om edgftng skall äga 
rum hiinskjuten till rätten; och va
re, där rätten bifaller edgångsyr
kandet, om edgångens fullgörande 
inför konkursdomaren lag. som 
nyss sagts. Bestämmelserna i 92 § 
andra stycket skola i fall. varom 
här är fråga. äga motsvarande till
lämpning. 

650 

Fiireslagl'n lydef.1·<· 

Edgängsyrkandc. som ovan i 
denna paragraf avses. skall göras 
hos konkursdomaren. Har sädant 
yrkande framstiillts. kalle konkurs
domaren den. av vilken edgting iis
kas. all infinna sig inför konkursdo
maren a tid och stiille. som av ho
nom bestämmas; underriitte ock 
därom cillsy11smy11dighete11 och för
valtaren samt, där edgflngsyrkan
det framställts av borgenär. denne. 
Medgivcs yrkandet. varde, om det 
kan ske. edgången genast fullgjord; 
kan det ej ske vid tillfället. meddele 
konkursdomaren beslut om tid och 
ställe. dä eden skall inför honom 
avläggas. Medgivcs ej yrkandet, 
varde frågan om edgång skall äga 
rum hänskjuten till rätten; och va
re, där rätten bifaller cdgångsyr
kandet. om edgångens fullgörande 
inför konkursdomaren lag. som 
nyss sagts. Bestämmelserna i 92 ~ 
andra stycket skola i fall. varom 
här ~ir M1ga. äga motsvarande till
lämpning. 

94 § 

Undandrager sig gii/deniir att 
fullgöra vad honom enligt 54, 88. 
89. 91 eller 93 § åligger eller över
träder gäldcniir ji'irhud, varom 
stadgas i 88 ~. må han efter omstän
digheterna hämtas eller genom häk
te tillhållas att fullgöra sin skyldig
het. 

Undandrager sig gäldeniircn att 
fullgöra vad honom enligt 53. 88. 
89, 91 eller 93 § åligger eller över
träder han reseji'jrbud, varom stad
gas i 88 §. må han efter omständig
heterna hämtas eller genom häkte 
tillhållas att fullgöra sin skyldighet. 
Detsamma gäller. om det skäligen 
kan befaras all gäldenären undan
drager sig skyldighet eller 6\'ertrii
tler förbud som nu har angett.1· och, 

betriij]imde häktning, särskild a11-
led11i11g förekomma. 

Undandrager sig annan att fullgöra edgång. som blivit honom enligt 93 § 
förelagd. varde hämtad eller genom föreläggande av vite eller genom häkte 
tillhållen att fullgöra sin skyldighet. 

Varder någon efter ty nu är stadgat hållen i häkte. skall kostnaden h~irför 
gäldas av allmänna medel. 



Prop. 1978/79:105 

Nu1·11ramlc' lydelse 

På konkursdomaren ankomme 
att förordna om vidtagande av ät
g1ird enligt 94 * och att utdöma 
förelagt vite. Har ni1gon.fiir trcclska 
insatts i häkte. skall konkursdoma
ren. dä anledning till hans kvarhål
lande ej Hingre är för handen. ge
nast förordna om hans lösgivande. 
Den. som insatts i hiiktc. skall se
nast var fjortonde dag inställas för 
konkursdomaren. 

651 

Fiireslagen l_\'(ld.11• 

/Jet ankommer f"i konkursdoma
ren att på hq~iiran m· Firl'llllllren 
eller 1illsy11smy11dighl'le11 förordna 
om vidtagande av ätgiird enligt 94 ~ 
lh.:h att utdöma förelagt vite. 

Har nägon insatts i häkte. skall 
konkursdomaren. då anledning till 
hans kvarhållande ej längre är för 
handen. genast förordna om hans 
lösgivande. Den. som insatts i häk
te. skall senast var fjortonde dag in
ställas för konkursdomaren. Ingen 
.fi/r under ko11k11r.H'n l11l/las hiiktad 
liingrc rid iin tre månader. 

Innan beslut meddelas i .frcl1<a 
som tll'Sl'.I' i denna /}(lf'll!<raJ: skall 
konkursdomaren bereda {?iildenii
ren, fi'irn1ltaren och tillsynsmy11-
dighete11 til{fiille att yttra sig, om 
det liim11ligen kan ske och det l'.i 
.finnes l'(lfa utan betydelse. Kon
kursdomaren .får ocksä 11111/a för
handling i Jrägan. 

95 a § 

Är Kiildeniiren hiiktad med stöd 
m· 14 h §, skall konkursdomaren 
eller, i fall då konkursansökningen 
prii1•as a1· rätten. denna i samband 
med konkursbeslutet priirn om gäl
dcniire11.fi1rtfara11cle skall l'llra häk
tad. Fiireligga skäl till hiiktnin{? en
ligt 94 §.skall häktningen bestcl. 

96 § 
liar resej()rbud meclddats gälde

när . .fi'irfalle .fi'irbudet. stl snart giil
deniiren m·lagt den i 91 § .fåreskril'
na houppteck11ing.1·ed. 

25 Senaslc lydelse I 94tl: 809. 

Om giildeniiren är juridisk per
son, äga 88 §. 88 a §. 89 §första 
stycket, 94 § fiirsta och tredje styc
kena. 95 § samt 95 a § tillämpning 
även på styrelseledamot, 1·erkstäl
lande direktiir och lihidator som 
m·gått eller entledigats senare än 
ett år före da{?en då konkursansö
kan kom in till konkursdomaren. 



Prop. 1978/79:105 652 

N111·ara11cle lycldse Fiire.1·/age11 lydel.l'l' 

98 *2
" 

Förvaltaren skall i .rnmrclcl med 
riille11.1· 0111h11d.1·111w1 handlägga frå.
ga om vad som fi'1r utgl1 enligt 97 *· 
Uppkllmmer tvist. iigl'r 27 * (jiirde 
stycket motsvarande tilliimpning. 

Förvaltaren skall handlägga fråga 
om vad som fär utgtl enligt 97 §. 
Uppkommer tvist. iiga 27 ~ fjiirde 
och femte styckena motsvarande 
tillämpning. 

99 * 
Gäldcniir vare beriilligad att av 

konkursboet erhälla vad som er
fordras för resa och uppehälle. när 
han enligt vad i denna lag stadgas 
har att instillla sig hos konkursdo
maren eller annorstädes. dot:k ej 
mera. om han vistas utom riittens 
domsaga. än som tarvades, om han 
uppehölle sig därinom ii ort. diir 
han sist vistades. 

Gäldeniir vare berättigad att av 
konkursboet erhålla vad som er
fordras för resa och uppehälle. när 
han enligt vad i denna lag stadgas 
har att inställa sig hos konkursdo
maren eller annorstädes. dot:k ej 
mera, om han vistas utom rättens 
domsaga, än som tarvades. om han 
uppehölle sig dä1inom å ort, diir 
han sist vistades. Vad m1 sagts gäl
ler äi·en hetriif]imde .\'lie/an .fi'irut
varande ställfiiretriidare som m·ses 
i 96 §. 

Angående ersättning till gäldcniiren för inställelse vid sammanträde i an
ledning av anmiirkning mot efterbevakning stadgas i 111 ~. 

Annan iin den som avses i ji'irsta 
stycket iir beriittigad att a1· ko11-
k11rshoet ahå/la ersiittning Fir in
stä//clsc enligt 93 !? andra stycket 
l'.fier i·ad konkursdomaren priin1r 
skäligt. 

102 § 
Så snart bevakningstiden gått till 

ända. överliimne konkursdomaren 
det ena exemplaret av de inkomna 
bevakningshandlingarna till riill<'ns 
ombudsman. som har att skynd
samt upprätta en förtct:kning. utvi
sande för varje bevakad fordran 
dess belopp och, om förmånsrätt 
yrkats. den åberopade grunden där
för samt den plats i förmånsrätts
ordningen. som enligt det framställ
da yrkandet skulle tillkomma ford
ringen. Förteckningen skall upprät
tas i två exemplar. av vilka det ena 
skall biläggas de till omh11dsman-
11en överlämnade bevakningshand-

2
" Senaste lydelse 1968: 625. 

Sä snart bevakningstiden gått till 
ända, överlämne konkursdomaren 
det ena exemplaret av de inkomna 
bevakningshandlingama till förval
taren, som har att skyndsamt upp
rätta en förteckning, utvisande för 
varje bevakad fordran dess belopp 
och. om förmånsrätt yrkats. den 
åberopade grunden därför samt den 
plats i förmånsrättsordningen. som 
enligt det framställda yrkandet 
skulle tillkomma fordringen. För
teckningen skall upprättas i två ex
emplar. av vilka det ena skall biläg
gas de till jån·altaren överlämnade 
bevakningshandlingarna och det 
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lingarna m:h det andra tillställas 
konkursdomaren för att jämte det 
andra exemplaret av handlingarna 
vara att tillga hos honom. 

6.53 

Fiircslagen /_\·cfrlse 

;indra tillställas konkursdomaren 
för att jämte det andra exemplaret 
av handlingarna vara att tillgti hos 
honom. 

103 *27 
Efter bevakningstidens utgång Efter bevakningstidens utgång 

bestiimme konkursdomaren utan bestämme konkursdomaren utan 
dröjsmål efter samråd med riittens 
omhudsman och förvaltaren ej 
mindre viss tid. inom vilken an
märkningar mä framställas mot de 
bevakade fordringarna. och ställe. 
varest de till omh11dsma1111e11 över
lämnade bevakningshandlingarna 
skola hi'tllas tillgängliga för gransk
ning. iin även tid och ställe för det 
borgcniirssammanträdc. som enligt 
I 08 * skall hållas inför omh11ds
ma1111en, därest anmärkningar 
framsrnllas. 

Anmärkningstiden skall bestäm
mas till minst tvfl. högst fyra vec
kor från bevakningstidens utgflng; 
dock mil konkursdomaren, diir det 
priiras 01111dgäng/igc11 niidigt. Ji1st
ställa längre anmärkningstid iin nu 
sagts. Det i 108 § omförmiilda sam
manträde må icke hållas tidigare än 
två eller senare än fyra veckor fri'm 
utgången av anmärkningstiden. 

Konkursdomaren hestiimme ock 
Fiss dag inom .fjorton dagar från 
nyssniimnda .rnmmantriide, å 1·il
ken, därest ji"ir/ikning ej triifj{1s, 
målet angåendt' de tvistiga .fi1rd
ri11garna skall l'id riillcn förekom
ma. Diir det i siirskilt fall ht'.finnes 
nii<friindigt, nu/ mcllet 11/.l'iitta.1· till 
senare tidpunkt. 

De a1·giira11de11 som m·scs i 
första och tredje styckena .filr triU~ 
fas fiire utgången m· herakningsti
den. om det lämpligen kan ske. 

27 Senaste lydelse 1975: 244. 

dröjsmål efter samråd med förval
taren ej mindre viss tid. inom vil
ken anmärkningar mt1 framställas 
mot de bevakade fordringarna. och 
stiille. varest de till .fi"in·altaren 
överlämnade bevakningshandling
arna skola hållas tillgängliga för 
granskning, än iiven tid och ställe 
för det borgcniirssammanträde. 
som enligt 108 ~ skall ht11las inför 
ko11k11rsdomarc11, diirest anmiirk
ningar framställas. A 1·giira11dc1 .får 
tri{f.fas före 111gå11ge11 111· hc1·ak-
11i11gstidc11. 11111 det lii111p/ige11 kan 
skc. 

Anmärkningstidcn skall bestäm
mas till minst tvfl. högst fyra vec
kor fri\n bevakningstidens utgång. 
Om det med hiinsyn till Firhållan
dcna i konkursen iir e1:/ilrdcrligt, 
.filr dock längre anmärkningstid 
fa.1·tstiillas. Det i 108 § omförmälda 
sammanträde må icke hållas tidiga
re än två eller senare än fyra veckor 
från utgflngen av anmärkningsti
den. 
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107 * 
Efter anmärkningstidens utgang 

nmlc. diir anmiir/..11i11g gjor/.1·, dl'/ 
1·1111 i·xemplaret a1· a11111iir/.:11i11gs
s/.:r(lie11 gc11a.11 a1· /.:011/.:11rsdom11re11 
ii1·erliim11a1 1ill rii11e11.1 omh11d.1-
nu111; och s/.:a// omh11d.1·ma1111e11 
ofördröjligen till varje horgenär. 
mot vars bevakning anmiirkning är 
framställd och vars adress fir känd. 
med posten övcrsiinda avskrift av 
anmärkningsskriften i vau den rör 
hans bevakning med erinran om tid 
och ställe för det i 108 * omförmfil
da horgenärssammanträde. 

Efter anmärkningstidens utgång 
.1/..11// J..011/.:11rsdumarc11 ofördröjli
gen till varje borgenär. mot vars be
vakning anmiirkning iir framställd 
och vars adress är känd, med pos
ten översända avskrift av anmärk
ningsskriften i vad den rör hans be
vakning med erinran om tid och 
stiille för det i 108 * omförmälda 
borgenärssammanträde. 

1()8 §28 

De tvistefrågor. som uppkommit 
därigenom att anmiirkningar fram
stiillts. skola företagas till hand
läggning vid horgcnärsssammanträ
de inför rä11e11s ombudsman. Där
vid äga förvaltaren. borgenärerna 
och gäldenären föra talan; och böra 
de horgenärer. mot vilkas hevak
ningar anmärkning gjorts. ingiva 
skriftliga svaromål och bifoga de 
handlingar. som styrka deras talan. 

De tvistefrågor. som uppkommit 
därigenom att anmärkningar fram
ställts och som ej h/i1·it jörli/.:ta ge
nom med1·erka11 av jiirlikni11gsma11 
som m·ses i 50 a § eller pil annat 
siitt, skola företagas till handlägg
ning vid borgenärssammanträde in
för kon/.:ursdomaren. Därvid äga 
förvaltaren. borgenärerna och gäl
denären föra talan; och böra de 
borgenärer. mot vilkas bevakningar 
anmärkning gjorts. ingiva skriftliga 
svaromål och bifoga de handlingar. 
som styrka deras talan. 

förvaltaren skall vara tillstädes vid sammanträdet. såframt han ej har 
laga förfall; dock vare hans utevaro ej hinder för iircndets handläggning. 

!'il 0111hudsma1111e11 an/.:omme all 

sii/..a ge110m fi.irhiir med de niirrn
rande utreda tvistefrägorna och 
diiri åstadkomma förlikning. Med
gh'a samtliga niirrnrande, att a11-
miir/..11i11g må f{'irfiJl/a, eller in
s/..r1i11/.:a de densamma, äge ej den, 
.10111 111eh/i1·i1, diiril lala. 

2" Senaste lydelse 1957: 97. 

K 011/.:11rsdo111are11 s/..all 1·id sam
mantrcidet utreda tvistefrågorna 
och sii/.:c1 åstadkomma förlikning. 
Om alla niin·arande 111edgil'l1 att 
anmärkning förfaller eller inskrän
ka den eller uppdraga åt fi)n•alta
ren att sluta fi.irli/.:ning med borge-
11iir mot l'ars be1·akni11g anmiir/.:.
ning gjorts, gäller dl'I liren för den 
som uteblil'it. Äro både borgenär 
och borgensman eller annan som 
fiimtom giildeniiren <rns1·arar för 
borge11iire11s .fi1rdra11 11iirl'l1rande 
och /.:unna de ic/.:e enas, giiller hor-
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Finnes anmiirkning. varom för
likning ej hlivit träffad, skall fragan 
hiinskj11tas till riitten. 

EJier borgeniirss11111ma11triidet 
1illstiille 0111h11d.rn11m11e11 s1/ snart 
ske kan konk11rsdu111are11 prU/okoll 
ii1·er .1·ammwllriidet, i1111el11illa11de 
0111 och i 1·m/ 1111/11 fiirlikning sket/ 
och 1·ilka anspråk s1/so111 stridiga 
1/ter.llii. 'lid 11rotokollet skola j(1gas 
1/ .1111n11w111riide1 i11gi1·1w handling
ar. 

055 

Fiireslagen lydelse 

geniire11.1· mening, 0111 1'.i de andra 
hi.rn 111 ho110111 eller stiilla hctryg
gamlc siikahct .fi'ir .f(ll'liri11gc11. 

Finnes anm~irkning. varom för
likning ej hlivit trM'fad. skall frågan 
hänskjutas till rätten. Ko11k11rsdo
marc11 skall 1·id sam1111111triide1s sl111 
hestiimma niir rii1te11.1· ha11dliigg-
11i11g ai· tl'ist(/rclgoma skall iiga 
rum. Om det iir miijligt, skall hand
/iigg11i11ge11 ske 0111edl'lhart i 1111-
sl11t11ing fil/ .1·a1111111111triidet. T1·i.1·tc
.f'rå1::or som l'.i hehandlas omedcl
hart a1· riillen skall säl/as 111 all 
fiir<'kom111a 1·is.1· dag inom fvra 1·ec
kor ejier st11111111m1riidet eller, om 
siirskilda skiil fiire/igga, senare 
dag. 

111 *29 

Vill borgenär efter utgången av den för bevakning av fordringar utsatta 
tid anmäla fordran, må det ske i den ordning, som i 101 §är stadgad angå
ende bevakning. 

Dä efterbevakning sålunda 
gjorts. överlämne konkursdomaren 
genast det ena exemplaret av be
vakningshandlingarna till rii11ens 
amh11dsma11: läte ock en gång i 
Post- och Inrikes Tidningar och 
den eller de ortstidningar. som be
stämts för offentliggörande av kun
görelser om konkursen. kungöra. 
att efterbevakning skett. så ock 
viss tid. inom vilken anmärkningar 
må framställas mot bevakningen, 
ställe, varest de till ombudsmann<'n 
överlämnade bcvakningshandling
arna skola hällas tillgängliga för 
granskning. tid och ställe för sam-

29 Senaste lydelse 1977: 675. 

Dä efterbevakning sälunda 
gjorts, överlämne konkursdomaren 
genast det ena exemplaret av be
vakningshandlingarna till fiirnilta
f'l'll: låte ock en gäng i Post- och In
rikes Tidningar och den eller de 
ortstidningar, som bestämts för of
fentliggörande av kungörelser om 
konkursen, kungöra. att efterbe
vakning skett, sa ock viss tid, inom 
vilken anmärkningar mä framstäl
las mot bevakningen. ställe. varest 
de till fiirl'liltaren överlämnade be
vakningshandlingarna skola hållas 
tillgängliga för granskning samt tid 
och ställe för sammanträde inför 
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manträde inför 0111h11d.1·111a1111e 11. /..1111/..11 rsdo11111rc·11. tHirest i an led-
därest i anledning av anmiirkning 
sammanträde varder erforderligt, 
samt 1·i.1·s daR. tJ 1·ilken. (/Il/ fijr/ik
ni11R l'j trt~fliis. måll'I anxåendc den 
11·istiRa .t<mlri11R1'11 skall 1•id riltte11 
.forekomma. 

Anmärknings\ iden m[1 ej utgöra 
mindre än två eller mera än fyra 
veckor från den dag ovanberön.la 
kungörelse infördes i Post- och In
rikes Tidningar. Sammanträdet in
för omhudsma1111e11 skall hflllas 
inom fyra veckor fri'rn anmärk
ningstidens utgång. 

Om innehållet i kungörelsen 1\lig
ge konkursdomaren att med po:,ten 
avsända meddelande till gäldenären 
och. där den efterhevakandes 
adress är känd. till denne ävensom 
särskilt underrätta omhudsmannen 
och förvaltaren. 

ning av anm~irkning sammantriide 
varder erfonlerligt. 

Anmi\rkningstiden m;·, c,i utgöra 
mindre än två eller mera ;in fyra 
veckor fri'm den dag ovanbcriirda 
kungörelse infördes i Post- och In
rikes Tidningar. Sammantr;idet in
för konk11rsdo111are11 skall hällas 
inom fyra veckor frhn anmtirk
ningstidens utgång. 

Om innehållet i kungörelsen älig
gc konkursdomaren att med posten 
avsända meddelande till gäldenären 
och. där den efterhevakam.lcs 
adress är känd. till denne ävensom 
särskilt underrätta förvaltaren. 

I övrigt lände beträffande efterbevakning i tillämpliga delar till efterättel
se vad ovan stadgats om bevakning. 

Hava flere efterbevakningar gjorts. skola de. st.vitt ske kan. handläggas 
gemensamt. 

Ersättning till riitten.1· ombuds
man, förvaltare och gäldenären för 
inställelse vid sammanträde i anled
ning av anmärkning mot efterbe
vakning skall gäldas av borgenär. 
som gjort efterbevakningen; och 
vare borgenären jämväl skyldig att 
gottgöra kostnaden för kungörelse 
och annan underrättelse om efter
bevakningen. Hava flere borgenä
rer gjort efterbevakning. svare de 
en för alla och alla för en för kost
nad, som är gemensam för efterbe
vakningarna. 

Ersättning till förvaltare och gäl
denären för inställelse vid samman
träde i anledning av anmärkning 
mot efterbevakning skall gäldas av 
borgenär. som gjort efterbevak
ningen; och vare borgenären jäm
väl skyldig att gottgöra kostnaden 
för kungörelse och annan underrät
telse om efterbevakningen. Hava 
tlere borgenärer gjort efterbevak
ning, svare de en för alla och alla 
för en för kostnad. som är gemen
sam för efterbevakningarna. 

I 13 § 
Talan mot dom. varigenom an

märkning mot bevakning ogillats, 
må fullföljas ej mindre av förvalta
ren än av borgenär och gäldenären. 
I fråga om säd an talans Jiil(fi'i(ian
de m· fiirvaltaren skall 1·ad i 79 § 

fiir där avsedda fall stadgas iiRa 
motn·art111de tilliimpning. 

Talan mot dom. varigenom an
märkning mot bevakning ogillats. 
mä fullföljas ej mindre av förvalta
ren än av borgenär och gäldenären. 
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118 * 
Da edgfmgsföreHiggande, som 

avses i 117 §.blivit mt:ddclat, skall 
konkursdomaren ofördröjligen un
derriilla räl/ens ombudsman och 
förvaltaren därom. 

Bevis, att borgenär fullgjort ho
nom förelagd edgång, skall så snart 
det inkommit till konkursdomaren 
av honom överlämnas till omh11ds-
111w1nen. Har edgångsbevis inkom
mit till konkursdomaren i fall. som 
avses i 116 * andra stycket, varde 
ock del bevis överlämnat till om
bud.11111111111'11. 

Dä edgångs föreläggande, som 
avses i 117 §.blivit meddelat. skall 
konkursdomaren ofördröjligen un
derrätta förvaltaren diirom. 

Bevis. att borgeniir fullgjort ho
nom förelagd edgång. skall så snart 
det inkommit till konkursdomaren 
av honom överlämnas till fiin•alta
rcn. Har edgångsbevis inkommit 
till konkursdomaren i fall. som av
ses i 116 §andra stycket, varde ock 
det bevis överliimnat till fiirl'lilt11-
ren. 

120 * 
Försummar borgenär att inom föreskriven tid till konkursdomaren in

komma med bevis. att borgenären fullgjort honom förelagd edgång. må in
nan sadant bevis inkommit fordringen ej komma i betraktande såsom beva
kad i konkursen: dock varde. där anmärkning mot bevakningen är gjord, 
tvistefrågan prövad i laga ordning. och gälle om utdelning för fordringen 
vad därom iir i 6 kap. stadgat. 

A borgl'l1iir.1".1·1111111umtriide. som 
hålles inji'ir rii11e11s ombudsman ej: 
tl'/" 11tgä11gcn m· dc11 för ingimndc 
a1· edgä11gshcl'i.1· .föreskril'lza tid, 
må fordrinw·n icke komma i be
traktande, med mindre edgå11gshe-
1·isl'I genom konkursdomarens för
sorg kommit omb11dsman11e11 till
handa eller borgenären hos om
budsmannen styrkt, att bcl'iset ti/1-
stiillts konkursdomaren. 

123 §~O 

Borgenär, som till säkerhet för fordran har panträtt i fast eller lös egen
dom. vare för Lillgodonjutande av rätt till betalning ur den egendom. som 
sålunda häftar för fordringen. icke skyldig alt bevaka fordringen i konkur
sen. 

Borgenär. varom i första stycket 
förmäles. vare, där del äskas, plik
tig att fästa sin fordran med sådan 
ed, som i 116 § sägs. Å edgången 
skola föreskrifterna i 116- 119 §§ 
äga motsvarande tillämpning: dock 
skall beträffande tiden för edgångs-

3o Senaste lydelse 1970: 444. 
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Borgenär. varom i förs la stycket 
förmäles. vare. där det äskas. plik
tig att fästa sin fordran med sådan 
ed, som i 116 § sägs. Å edgången 
skola föreskrifterna i 116-119 §§ 
äga motsvarande tillämpning; dock 
skall beträffande tiden för edgångs-
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yrkandes frams@lande giilla, alt 

det må v:il:kas intill dess borgenä
ren uppburit betalning for sin ford
ran. och mt1 delgivning av edgångs
förefaggandc ej ske enligt 15 § dcl
givni ngslagen. Edgångs yrkandet 
vare förfallet. diir ej underrättelse. 
~om i 118 § första stycket sägs. el
ler annat bevis, att edgångsföreläg
gande meddelats, kommit rättens 
omh11dsma11 tillhanda innan kungö
relse om framläggande av slututdel
ningsförslag utfärdats. 

658 

Fiires/11,::1·11 lydelse 

yrkandes framställande gälla. att 
det mfi väckas intill dess borgenä
ren uppburit hetalning fiir sin ford
ran. och må delgivning av edgfings
föreläggande ej ske enligt 15 § del
givningslagen. Edgfmgsyrkandct 
vare förfallet, där ej underrättelse, 
som i 118 § första stycket sägs, el
ler annat hevis, att edgängsföreläg
gande meddelats, kommit fiin·alta
rn1 tillhanda innan kungörelse om 
framläggande av slututdelnings
förslag utfärdats. 

försummar horgenären att inom föreskriven tid till konkursdomaren in
komma med bevis. att horgenärcn fullgjort honom förelagd edgång, varde 
den egendom, vari pantriitten iiger rum, såsom annan konkurshoets egen
dom av förvaltaren omhiindcrtagen: och gälle angående borgenärens rätt 
till hetalning vad diirom är i 6 kap. stadgat. 

126 §31 

På förvaltaren ankomme att bestämma. när utdelning skall äga rum. 

Finnes tillgång till gäldande av 
tio för hundra av bevakade ford-
1ingar, som ej utgä med förmåns
rätt, mä dock förvaltaren ej !äta 
med utdelning för dessa fordringar 
anstä, med mindre riittens omhud~-
man samtycker diirtil/. 

Finnes tillgång till gäldande av 
tio för hundra av bevakade ford
ringar, som ej utgå med form~ns
rätt, må dock förvaltaren ej låta 
med utdelning för dessa fordringar 
anstå, med mindre särskilda skäl 
föreli[?[?ll. 

Kan utdelning till borgenärer, som hava förmånsrätt och icke jämlikt 
143 § lyft betalning för sina fordringar, lämpligen äga rum, må sådan utdel
ning ej uppskjutas i avbidan på utdelning till andra borgenärer. 

Sedan all konkursboets tillgiingliga egendom blivit förvandlad i penning
ar. skall slututdelning ske: dock må ej kungörelse om sådan utdelning ut
färdas före utgången av tid, inom vilken borgenär har att ingiva bevis där
om att honom förelagd edgång, som i 116 eller 123 § sägs. blivit fullgjord. I 
fall, varom i 70 § andra stycket eller 71 § femte stycket förmäles, utgöre 
den omständigheten, att där avsedd egendom icke blivit försåld. ej hinder 
för slututdelning. 

127 
Är ackordsförslag beroende på 

prövning, kan förvaltaren, i den 
mån det föranledes av förslaget, 
med samtycke a1· rättens ombuds
man låta anstå med utdelning till 
dess ackordsfrågan hlivit avgjord. 

'
11 Senaste lydelse 1955: 236. 
"

2 Senaste lydelse 1970: 848. 

§32 

Är ackordsförslag beroende på 
prövning, kan förvaltaren, i den 
mån det föranledes av förslaget, lå
ta anstå med utdelning till dess ac
kordsfrågan blivit avgjord. 
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128 * 
Då utdelning skall ske. äligge för

valtaren att i s<1111rild med rii111•ns 
omh11dsman uppgöra utdelnings
förslag. Uppstå diin·id skiljaktiga 
meningar emellan omh11d.1·11wnnen 
och fifrl'llltaren, l'llrde .fi"irslagct 
11ppriillat <'.fier omb11d.1·ma11nens 
mening. 

Då utdelning skall ske. t1ligge fiir
valtaren att uppgtira utdclnings
förslag. 

Utdelningsförslag skall för varje diiri upptagen borgenär angiva hdoppet 
av hans fordran med den ränta. varä utdelning mä vara all beräkna. den 
förmånsrätt. som må vara med fordringen förenad, samt den utdelning. 
som belöper pä fordringen. Föreligger omständighet. som jämlikt 141 § 
andra stycket medför inskränkning i borgenärs rätt att lyfta pä hans ford
ran belöpande utdelning, eller har borgenär enligt 143 §uppburit betalning. 
varde det ock anmärkt i fiirslaget. 

Utdelningsförslag skall vara åtföljt av redogörelse för förvaltningen av 
egendom, för vilken till utdelning avsedda medel influtit. Av redogörelsen 
skall framga. huru mycket genom försäljning eller annorledes influtit för 
egendomen. samt. där ej hela detta belopp enligt förslaget utdelas, för vil
ka andra ändamål återstoden tagits i anspråk. Hava medel. som avses i för
slaget, influtit för egendom, vari särskild förmånsrätt funnits. skola nu fö
reskrivna uppgifter lämnas särskilt för den egendom. 

129 §:!3 

Sedan utdelningsförslag upprät- Sedan utdelningsförslag upprät-
tats, skall förslaget med därtill hö- tals, skall förslaget med därtill hö-
rande förvaltningsredogörelse hål- rande förvaltningsredogörelse hål-
las tillgängligt för granskning å stäl- las tillgängligt för granskning å tid 
le, som bestiimmes av riillens om- och ställe som bestämmes av för-
budsman efter samråd med ji'irrul- i-altaren. När fråga iir um förslag 
ta ren. Ombudsmannen läte en gäng till .1·lututdelning, skall förrnltaren 
i Post- och Inrikes Tidningar och bestämma tid oc:h ställe efter sam-
den eller de ortstidningar, som be- råd med tillsynsmyndigheten. För-
stämts för offentliggörande av kun- l'tlltaren läte en gäng i Post- och ln-
görelser om konkursen. kungöra, rikes Tidningar och den eller de 
att utdelningsförslag upprättats. så ortstidningar, som bestämts för 
ock från och med vilken dag samt offentliggörande av kungörelser 
var det kommer att hällas tillgäng- om konkursen, kungöra, att utdel-
ligt. I kungörelsen skall ock näm- ningsförslag upprättats, så ock frän 
nas, all den. som vill klandra för- och med vilken dag samt var det 
slaget. har att anmäla sitt klander kommer att hållas tillgängligt. I 
på sätt och inom tid, som stadgas i kungörelsen skall ock nämnas. att 
130 §. den. som vill klandra förslaget, har 

att anmäla sitt klander på sätt och 
inom tid, som stadgas i 130 §. 

Det åligger ombudsmannen att Det åligger fiirl'altaren att oför-
ofördriijligen efter utfärdandet av dröjligen efter utfärdandet av ovan-

33 Senaste lydelse 1977: 675. 
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t•vanniimnda kungörelse dels till
stiilla konkursdomaren ett exem
rlar av utdclningsförslaget och för
valt ningsredogörelscn. dels ock till 
giildeniiren ol:h varje i förslaget 
upptagen norgenär, vars adress är 
k.iind. med posten översända med
delande om innehållet i kungörel
-;cn: rn.:h varde norgeniir tillika un
dcrriillad om den utdelning, som är 
för honom beriiknad i förslaget. 

Umh11d.rn1w111c11 har därjämte att 
st1 snart ske kan tillstiilla konkurs
domaren ett exemplar av de tid
ningar. i vilka kungörelsen varit in
förd. 

Då kungörelse om slututdelning 
utfärdas. skall underrättelse diirom 
samtidigt meddelas konkursdoma
ren. 

660 

nämnda kungörelse dels tillställa 
konkursdomaren och tillsy11smy11-
di,::hctc11 ett exemplar av utdel
ningsförslaget och förvaltningsre
dogörelsen. dels ock till gäldeniiren 
Ol:h varje i förslaget upptagen bor
genär, vars adress är känd. med 
posten översiinda meddelande om 
innehållet i kungörelsen: och varde 
borgenär tillika underrättad om den 
utdelning. som är för honom beräk
nad i förslaget. 

h'ir1'l1ltarl:'11 har därjämte att så 
snart ske kan tillstiilla konkursdo
maren och tillsy11.rn1yndi,::hete11 ett 
exemplar av de tidningar. i vilka 
kungörelsen varit införd. 

Då kungörelse om slututdclning 
utfärdas, skall underrättelse därom 
samtidigt meddelas konkursdoma
ren och tillsynsmy11di,::hete11. 

130 *34 

Klander mot utdelningsförslag skall skriftligen anmälas hos konkursdo
maren inom trettio dagar från den dag. då förslaget enligt kungörelsen där
om först varit tillgängligt för granskning. I klanderskriften skall angivas. i 
vilket avseende ändring i förslaget yrkas: är sådant ej iakttaget, må kland
ret ej upptagas. 

Varder klander upptaget, utsätte 
konkursdomaren dag för målets 
handläggning vid rätten samt läte 
den utsatta dagen minst tio dagar 
förut kungöras en gång i Post- och 
Inrikes Tidningar och den eller de 
ortstidningar. som bestämts för of
fentliggörande av kungörelser om 
konkursen; underrätte ock särskilt 
riitte11s ombudsman. förvaltaren 
och den, som anmält klandret, 
samt. diir klandret avser utdelning 
till viss borgenär. som icke anmält 
klandret. denne. 

Vid mälets handläggning böra 
omb11dsman11e11 och förvaltaren va
ra tillstädes. 

De för målets prövning nödiga 
handlingar skola genom omhuds
ma1111e11.1· försorg tillställas kon
kursdomaren för att tillhandahållas 
rätten. 

"
4 Senaste lydelse 1977: 675. 

Varder klander upptaget, utsätte 
konkursdomaren dag för rnälets 
handläggning vid rätten samt läte 
den utsatta dagen minst tio dagar 
fornt kungöras en gäng i Post- och 
Inrikes Tidningar och den eller de 
ortstidningar, som bestämts för of
fentliggörande av kungörelser om 
konkursen; underrätte ock särskilt 
tillsynsmy11dighete11. förvaltaren 
och den. som anmält klandret, 
samt, där klandret avser utdelning 
till viss borgenär. som icke anmält 
klandret. denne. 

Vid mälets handläggning bör för
valtaren vara tillstädes. 

De för målets prövning nödiga 
handlingar skola genom fiirmlta
ren.1· försorg tillställas konkursdo
maren för att tillhandahällas rätten. 
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132 ~ 

Har borgeniir bevakat fordran ef
ter utgången av den för bevakning 
av fordringar utsatta tid. skall ut
delning för den fordran beräknas i 
utdelningsförslag. om vars framläg
gande kungörelse utfärdas sedan 
bevakningsinlagan genom konkurs
domarens försorg kommit riitte11s 
om/mdm11111 tillhanda eller borge
niiren hos omh11dsma1111e11 visat. att 
bevakning skett. 

Har borgenär bevakat fo!·dran ef
ter utgången av den för bevakning 
av fordringar utsatta tid. skall ut
delning för den fordran beräknas i 
utdelningsförslag. om vars framläg
gande kungörelse utfärdas sedan 
bevakningsinlagan genom konkurs
domarens försorg kommit_fi'irl'l1/ta
ren tillhanda eller borgenären hos 
de1111e visat. att bevakning skett. 

Av medel. som ej iiro upptagna i äldre utdelningsförslag än i första styc
ket avses. varde först. såvitt de förslå. tilldelat borgenären så mycket. som 
skulle hava tillagts honom. därest han bevakat sin fordran inom den utsatta 
bevakningstiden; och tage han därefter med övriga borgenärer del i vad 
som kan ätersttl. 

137 § 
Utdelning för fordran. i avseende 

å vilken borgeniiren förelagts sådan 
edgång, som i 116 eller 123 § sägs, 
skall. iindå att edgången ej full
gjorts. beräknas i utdelningsför
slag, som ej avser slututdelning i 
konkursen. Då slututdelning företa
ges. må sådan fordran ej komma i 
betraktande. med mindre innan 
kungörelse om framläggande av ut
delningsförslaget utfärdats bevis. 
att eden avlagts. genom konkursd(>
marens försorg kommit rättens om
h11d.1·mc111 tillhanda eller borgenären 
hos omh11dsma1111e11 styrkt, att så
dant bevis tillställts konkursdoma
ren; och skall. där fordringen enligt 
vad nu sagts icke må komma i be
traktande. vad vid tidigare utdel
ning må hava beräknats för ford
ringen gå till fördelning emellan 
andra borgenärer. 

Utdelning för fordran. i avseende 
å vilken borgenären förelagts sådan 
edgång. som i 116 eller 123 § sägs, 
skall, ändå att edgången ej full
gjorts, beräknas i utdelningsför
slag, som ej avser slututdelning i 
konkursen. Då slututdelning företa
ges. må sådan fordran ej komma i 
betraktande, med mindre innan 
kungörelse om framläggande av ut
delningsförslaget utfärdats bevis. 
att eden avlagts. genom konkursdo
marens försorg kommit fi'irvaltare11 
tillhanda eller borgenären hos de11-
11e styrkt. att sådant bevis tillställts 
konkursdomaren; och skall. där 
fordringen enligt vad nu sagts icke 
må komma i betraktande. vad vid 
tidigare utdelning må hava beräk
nats för fordringen gå till fördelning 
emellan andra borgenärer. 

Har i fall. då edgångsföreläggande meddelats borgenär, som till säkerhet 
för sin fordran bar panträtt i fast eller lös egendom. borgenären föranstaltat 
om egendomens försäljning. äge han ej uppbära betalning ur egendomen, 
innan föreläggandet fullgjorts; och skall förty vad av köpeskillingen åbor
geniirens fordran belöper intill dess föreläggandet fullgjorts eller den därför 
föreskrivna tid tilländagått insättas i riksbanken eller annan bank, varom 
borgenären och förvaltaren enas. 
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140 * 
Varder gäldenär. som i konkurs erhållit ackord. t'lnyo försatt i konkurs 

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

Vad sttlunda stadgats skall äga 
motsvarande tillämpning. där gälde
nären erht1llit ackord enligt lagen 
0111 uckord.1:fi'irlw11J/i11g utan kon
/..urs. 

Vad sålunda stadgats skall äga 
motsvarande tillämpning, där gälde
nären erhållit ackord enligt ack
ords/agen ( 1970:847). 

144 * 
Lyftning enligt 143 ~ mä ej med

givas borgenär. med mindre han 
bevakat sin fordran i konkursen. 
där det enligt denna lag i'tligger ho
nom. ävensom ställer borgen för att 
medlen äterbiiras i hiindelse han 
finnes ej vara berättigad att i utdel
ning behålla vad han fött lyfta. För
valtaren må dock med s111ntycke m· 
rä11cns omh11dsma11 eftcrgiva bor
gen. om skäl därtill finnas: och vare 
kronan ej skyldig att ställa borgen. 

Lyftning enligt 143 \i må ej med
givas borgenär. med mindre han 
bevakat sin fordran i konkursen. 
där det enligt denna lag äligger ho
nom. ävensom ställer borgen för att 
medlen iHerbäras i händelse han 
finnes ej vara berättigad att i utdel
ning behålla vad han fått lyfta. För
valtaren må dock eftergiva borgen. 
om skäl diirtill finnas: och vare kro
nan ej skyldig att ställa borgen. 

Vad i 141 §tredje stycket är stadgat om skyldighet att gälda riinta å me
del. som återbäras. skall iiga motsvarande tillämpning vid återbäring av 
medel. som borgenär enligt 143 *fått lyfta. 

145 
Har betalning utfallit på kapital

beloppet av fordran. till säkerhet 
för vilken företagsinteckning med
delats. skall riittens 0111h11d.1·11w11. 

sedan tiden för klander mot fram
lagt utdelningsförslag gått till ända 
eller väckt klander avgjorts genom 
beslut som vunnit laga kraft, göra 
anmälan därom till i11skril'l1i11Rsdo-
111are11 och därvid insända utdel
ningsförslaget eller annan handling 
som visar fördelningen. Kan det 
antagas att ytterligare betalning 
kommer att tilläggas inteckningsha
varen. skall dock med anmälan an
stå till dess det blivit avgjort. om 
slidan betalning skall utgå. 

35 Senaste lydelse 1967: 144. 

a §:15 

Har betalning utfallit pä kapital
beloppet av fordran. till säkerhet 
för vilken företagsinteckning med
delats. skall förrnltaren, sedan ti
den för klander mot framlagt utdel
ningsförslag gått till ända eller 
väckt klander avgjorts genom be
slut som vunnit laga kraft, göra an
mälan därom till inskrivningsmyn
digheten och därvid insända utdel
ningsförslaget eller annan handling 
som visar fördelningen. Kan det 
antagas att ytterligare betalning 
kommer att tilläggas inteckningsha
varen. skall dock med anmälan an
stå till dess det blivit avgjort. om 
sådan betalning skall utgå. 
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Niir innehavare av inteckning som avses i första styckci lyfter betalning. 
skall anteckning hiirom göras pf1 inteckningshandlingen. 

146 
D[i förslag till slututJclning enligt 

utfärdad kungörelse först ;ir att till
gti för granskning. anses konkursen 
avslutad. ~indt1 att tvist om bevakad 
fordran eller fritga om underhäll at 
giildeniiren eller om arvode till rii1-
1c11s omlmd.1ma11 eller förvaltare 
iinnu ej iir slutligen avgjord eller nå
gon ytterligan: tillg[tng. i följd av 
riittegting eller annorledes. seder
mera kan uppkomma för konkurs
boet. 

*'!(; 
Dä förslag till slullltdclning enligt 

utfärdad kungörelse först iir att till
gå för granskning. anses konkursen 
avslutad. ändf1 att tvist om bevakad 
fordran eller fräga om underhåll åt 
gäldenären eller om arvode till för
valtare ännu ej iir slutligen avgjord 
eller någon ytterligare tillgång. i 
följd av rättegäng eller annorledes. 
sedermera kan uppkomma för kon
kursboet. 

Utan hinder av att konkursen avslutats mf1 ackordsförslag som ingivits 
tidigare prövas enligt vud som stadgas i 7 kap. 

148 ~ 

Varda efter konkursens avslutan
de medel tillgängliga för utdelning. 
{1ligge förvaltaren att utdela dem till 
borgeniirerna. så ock att avgiva re
dovisning for fi)rvaltningen av med
len; skolande diirvid de i denna lag 
om utdelning ävensom om redovis
ning vid slututdelning givna stad
ganden lända till efterrättelse. Efter 
framst:illning av rii11ens omh11ds
ma11 och förvaltaren iige dock kon
kursdomaren. om han med hiinsyn 
till de med en utdelning förenade 
kostnaderna finner sådan icke 
ltimpligen böra äga rum. förordna, 
att medlen i stället för att utdelas 
skola överlt\mnas till gäldenären. 

Varda efter konkursens avslutan
de medel tillgängliga för utdelning. 
åligge förvaltaren att utdela dem till 
borgenärerna. sa ock att avgiva re
dovisning for förvaltningen av med
len; skolande därvid de i denna lag 
om utdelning ävensom om redovis
ning vid slututdelning givna stad
ganden lända till efterrättelse. Efter 
framställning av förvaltaren äge 
dock konkursdomaren. om han 
med hiinsyn till de med en utdel
ning förenade kostnaderna finner 
sådan icke liimrligen böra iiga rum. 
förordna. att medlen i stället för att 
utdelas skola överlämnas till gälde
nären. 

149 §37 

Har gäldenären om betalningen Har gäldenären om betalningen 
av sin gäld träffat skriftlig överens- av sin gäld träffat skriftlig överens-
kommelse med alla borgenärer. kommelse med alla borgenärer, 
som bevakat fordran i konkursen, som bevakat fordran i konkursen. 
eller har han andra bevis. att nämn- eller har han andra bevis, att nämn-
da borgenärer blivit förnöjda, var
de, sedan den för bevakning av 
fordringar utsatta tid gätt till ända. 

36 Senaste lydelse 1970: 848. 
37 Senaste lydelse 1977: 675. 

da borgenärer blivit förnöjda. var
de, sedan den för bevakning av 
fordringar utsatta tid gätt till ända. 
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konkursen nedlagd. om gäldenären 
gör ansökning därom hos konkurs
domaren. Innan konkursdomaren 
meddelar beslut i anledning av an
sökningen. skall han höra rättens 
ombudsman och förvaltaren. 

Är sådan ansökning gjord. äge 
konkursdomaren. om han finner 
skiil därtill. förordna. att medan an
sökningen iir beroende pä prövning 
boets egendom ej mil. säljas, så vitt 
det ej påkallas av anledning. som 
avses i 6/ .~andra stycket. 

664 

Föreslagen lydelse 

konkursen nedlagd, om gäldenären 
gör ansökning därom hos konkurs
domaren. Innan konkursdomaren 
meddelar beslut i anledning av an
sökningen. skall han höra förvalta
ren. 

Är sådan ansökning gjord. äge 
konkursdomaren. om han finner 
skäl därtill, förordna, att medan an
sökningen är beroende på prövning 
boets egendom ej må säljas, så vitt 
det ej påkallas av anledning. som 
avses i 67 § första stycket andra 
oclz tredje meningarna. 

Varder konkur:-.en nedlagd, läte konkursdomaren införa tillkännagivan
de diirom en gäng i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstid
ningar. som hestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. 

152 
Ingives ad;ordsförslag i rätt tid. 

skall konkursdomaren inhämta ytt
rande av riitten.1· ombudsman och 
förvaltaren huruvida förslaget bör 
föreläggas horgenärerna. A 1•styrka 
dl' att så sker. mil. förslaget uppta
gas endast om konkursdomaren fin
ner synnerliga skäl diirtill. 

§3~ 

Ingives ackordsförslag i rätt tid. 
skall konkursdomaren inhämta ytt
rande av förvaltaren huruvida för
slaget bör föreläggas borgenärerna. 
A 1·styrker denne att så sker, må för
slaget upptagas endast om konkurs
domaren finner synnerliga skäl där
till. 

159 *3 9 

Om både borgenär och bor[?ens
man eller annan som förutom gäl
deniiren ansvarar för bor[?enärens 
fordran 1•i/ja rösta för denna i ack
ordsfrågan, lza de tillsammans en 
rc)st, vilken beräknas efter borge
närens fordran. Kunna de icke 
enas, gäller borgenärens mening. 
om ej de andra lösa ut honom eller 
ställa betryggande säkerhet för 
fordringen. 

9 kap. 
Huru för,f(1ras skall. då konkurs- Handläggning al' mindre kon-

bo ejförslår till bestridande al' kon- kurs. m. m. 
k11rsko.1·t11aderna. 

3" Senaste lydelse 1970: 848. 
39 Förutvarande 159 §upphävd genom 1970: 848. 
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18.~ ~·0 

Finner konkursdomaren. d1I he· Konkurs skull lwndliig1::a.1· som 
slut om ko11k11rs meddela.i·, an/cd- mindre konkurs, om del ji1111s a11-
11ing till a11tag111ule. all gii/denii- ledning all/aga 
rens ho icke ji'irs/är till hestridamle I. all giildeniiren.1· ho ej riickcr 
a1· ko11Åursko.1·111adema, och s1iille.1· till hetalning a1· de konk11rsÅost11a-
l'.i {:l'llast siikerliet fi'ir sagda kost- Ja som annars sk11/le fi'ilja, ella 
nada, skall rndfiirut i denna lag iir :! . all hoc/ med hii11sy11 till dess 
stadgat om 1·idtaga11de m· åtgiirder onifa1111i11g och 1)1·riga .fi'irhållan-
då konk11rs 11pp.1·1ä11 icke iiga till- den iir m· enkel heskafj(•nhct och 
liimpning, 11tan gälle l'lld hiir nedan all konkursen med fiirdd /..an t:e-
föreskri1·es: 110n(/iira.1· utan all he1·akning~:fi'ir,f{1-

I J Ko11kurshes/11tet kungiires i rnnde enligt 5 Åap. anordnas. 
Post- och Inrikes Tidningar och Niir konk11rs lw11dliigge.1· som 
ortstidning. I kunt:örelsen skall an- mindre ko11/..11rs, tilliimpas fiirc-
miirkas af/ anledning finnes till så- skrifterna i 3 och 5 -7 kap. om 
dant antagande. som ovan sagts. lw11dliiggni11g m· konkurs endast 

om det siirski/t angil·es i detta kapi
tel. 

2 J Konk11rsdomaren skall, diir 
det prii1·as e1:fimlcrligt. fi'irordna en 
t:od man att taga 1·ärd om gälde11ii
re11s ho. Har icke till konkursdoma
ren ingil'its a1· giildeniiren 1111der 
ed.1fi'irpliktelse 1111derskri1·e11 fiir
teck11i11g 1frer hans tillg1l11gar och 
sk11/der med uppg{fi om dels rnrje 
horgeniir.1 namn och postadress, 
dels i \'lid mån sk11/d avser liin eller 
pension och dels de biicker och 
andra handlingar, som riirn hoet, 
sk11ll god man alltid fiirordnas. Det 
i/ligger i .11/dant .f{i/I gode mannen 
al/ ofiirdriijligen upprätta och till 
konk11rsdom11ren inkomma med 
ft>rteckning, som nyss s11gts, samt 
all så snart kunskap 1·111111its om lii
lll'- eller pe11sionssk11/d 1:e11a.1·1 an
miila de/la till kronofi1gdemyndig
hete11 i giildeniirens hemort.1·ko111-
m1111. Finnes ej liine- eller pe11sio11s
sk11/d skall de/la anmiirkas i .fi'ir
teck11i11ge11. Vid houppteck11i11gs
ji'irrii1111i111:e11 skall giildeniiren 1·ara 
1ill.1·1iides och under ed.1fiirpliktdse 
red/igen uppgii·a hoet. 

• 0 Senaste lydelse 1977: 675. 

185 a § 

Beslutas all konkur.l'l'n skall 
Jumdlii>:gas som mindre konkurs, 
skall konk11rsdomaren efter hiiran
de m· tillsynsmyndigheten genast 
utse en förl'l/ltare all handha fi>r
l'llltningen m· hoet. I fråga om ji>r
i·altare gäller 44 §. 

Är giilde11iire11 diidsho, hehiiver 
fiirl'llltare utses endast om boupp
teckning enligt 20 kap. iin·dahalken 
t'.i har uppriillat.1· eller annars siir
skilda sf..iil .fi"ireligga. 

Betri{/.f{mde tillsyn iil·er fiin,a/t
ningen iiga 42, 59 och 60 §§ mot
srnrande tilliimpning. 

I fråga om entledigande m· fiir
l'llltare giiller 80 .li i tilliimpliga de
lar. A 1•går fiirl'altaren innan kon
kursen m·skri1·es. skall redol'isning 
.f('ir förwiltningen snarast avges till 
tillsynsmyndigheten. A i·skr(ft av re
dm·isni11ge11 skall lämnas till kon
kursdomaren. 
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185 h * 
I .f i·ågu 0111 .fiirl'ultu re11s u llmii111rn 

åligganden iiga 51. 51 a och 52 H. 
53 *.fiirsta stycket. 57 *· 5N *.fi:irsta 
och undra styckena sumt 60 ~ und
ra stycket mot.1·1·ara11de 1illiim11-
ning. Vidare iiger 54 * 11111/srnran
de til/iimpning. 

Fiirrnltaren skall liimna ko11k11rs
do111aren oc/1 tillsynsmyndigheten 
skr(filig llflfll!!ft 0111 orsakcnw till 
giilde11tire11s oheständ. .l'lh'ill de 
k11nnat 11trii11os. Samtidigt skall an
märkas, 0111 det har fi.irekommit 
jiJrlul/la11dc .rn111 kan föranleda 
åten•i1111ing till konkurshoct och om 
del ji1111s skälig a11/cd11i111: antaga 
all giildenärcn xJort sir.: skyldig 
till i;iildeniirshrott. Finns anledning 
till sådant w1taga11de, skall grun
den diirfiir ani;il'lls. Om giildenii
ren lir eller under det senaste året 
ji"ire konkursansiikningen rnril hok
ji"iringsskyldig. skall 1·idare anmär
kas. l'i/ket bokfjjrini;ssystem han 
har tillämpat och hur hok.f('jrings
.1kyldigheten har fullrjorts. I så
dant j{1ll skall rnmtidi1<t den av giil
denären senast uppgjorda balans
räkningen ingil'as. 

Stl snart kunskap har 1·11n11its om 
liine- eller pensionsskuld skall .fiir-
1·altare11 anmäla sådan skuld till 
kro111!lägdemyndighe1en i den ort 
diir giildeniiren hör s1·ara i t1·iste
mä/ som angå giild i allmänhet. 
Finns ej /Ön('- eller pensionsskuld. 
skall fön·altaren anmärka delta i 
bouppteckningen. 

Bouppteckningen skall Jmnte 
uppgifter enli/~t andra stycket till
stiillas konkursdomaren och till
syn.1myndixhete11 snarast och se-
1ws1 en månad från ko11k11rsheslu
tel. Niir särskilda om.1·1iindigheter 
fiireligga, jllr konkursdomaren /Je
l'i/ja uppskm·. 

Om fiin·altaren finner att gtilde
niiren kan misstänkas för all ha 
gjort sig skyldig till giildenärshrott, 
skall han omedelbart 1111derriitla 
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3 ! Frn111gär <'.i m· bo11ppteck.-
11i11ge11. all til/g1i11g .finnes till he
s/ridande a1· k.011k.11r.1·k.o.1·t11adt'ma, 
kalle k.u11k.11rsdo111are11 genast giil
de11ärc11 all inställa sig för all fästa 
ho11pptcck.11ingcns riktighet med 
.1iida11 ed. som i 91 §sägs. Edgång
en mä t'.i /I/sältas all iiga rum tidi
gare iin en l't'cka c./ier det ht's/utet 
om k.onl..urs meddelades. liar k.011-
k.11rsansiik.11inge11 gjorts a1· borge
niir, 1·arde underriillelse om tiden 
.fi'ir edgi/ngen med posten ö1·ersä11d 
till honom. 

Edgångsyrk.ande, mrom stadgas 
i 93 §. miljiim1·iil ifall, 1·arom nu är 
fråga. a1· borgenär framställas. 

Vad 4 kap. i ii1·rigt ji'iresk.ri1·er i 
a1·seende il edgilng likasom ock 
1·ad i samma kapitel stadgas om 
pi!fi'iljd fiir gä/deniir m· tredska att 
1·id bo11pptcck.ning.1j'örrättning 1·ara 
till.1·1iides och up11girn boet skall i 
fall, som här a1·ses, äga mots1·a
ra11de tilliimpning. 

4 I Varder ej genom tillägg l'id 
ho11pp1eck.11ingen.1· beedigande eller 
eljest ådagah;gt, att tillgang finnes 

667 
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allmän åklagare därom och diin·id 
angira grunden .fi'ir misstanken. 

185 (' § 
Om ej annat är fiiresk.ril·et, sk.all 

egendom som finns i boet säljas 
så snart det liimp/igen kan ske. 

Beträffande fiirsii/jning m• egen
dom . .fortsiillande eller återuppta
gande m· riirelse. indrivning av 
.fi>rdringar och Firlikning angående 
osäker eller 11·istig tillgång under 
k.onl..ur.H'n giilla 61, 63, 67, 70, 71 
och 73-78 §§ i tillämpliga delar. 
Fordran sum kan giiras gällande i 
konkursen sk.all anses som bevakad 
.fi>rdran. Den tid m·fyra 1·eckor som 
enligt 73 § ji)rsta stycket sk.all räk
nas från fiirsta borgenärssamma11-
trädet skall i stället riikna.1· från 
konkursbes/ll/et. 

185 d § 

Så snart bouppteckning har till
ställts konkursdomaren skall denne 
kalla giildn1iire11 alt inställa sig ft>r 
att al'fiigga sådan ed som avses i 
CJ/ .~. Är giifdenären diidsbo och 
har förmltare l) 11tsells, skall vad 
som i 91 § andra stycket sägs om 
fön·a/taren i stället gälla konkurs
domaren. Edgången får l'.i äJ;a rum 
tidigare iin en l'eck.a från konkurs
hesfutet. 

Finner konkursdomaren, sedan 
bouppteckningen har beedigats, ej~ 
ter fiin·a/tarens hörande att till-
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till hestridunde m· /..on/..11rs/..ostn11-
derna, och stiilles t:i lid/<'!' siikerhet 
./i"ir .rngda /..ostnader, mecidde /..on-
1..ursdomaren hcslut om 111·s/..rir
ni11g a1· /..onkur.\l'n. Innan giildenii
ren beedigat bouf1{1teck11i11gen eller 
unnt1n Jiillgjort edgång, som mä 
hm·a ji>relt1gts honom, mil konkur
sen ej lll'.~kriw1s, diir ej hinder j(ire
ligger fiir edgångs fullgiirandc 
inom skälig tid och ko11k11rsdomt1-
re11 finner anledning sak11t1s till an
tagande. lit/ genom edg11ngen till
gi/ng till ko.1·tnadernt1s hestridandc 
skulle yp1111.1'. 

668 

Fiireslage11 lvdel.1e 

g1/ngarn11 ej riick11 till hctt1/ning m· 
ko11kursko.1·t1111dema och annan 
skuld som hoet har i'idragit sig, 
sk11ll '11111 besluta om 1/l'skrii·11i11g m· 
konkursen. Siidt1nt hcslut .f(/r dock 
t'.i meddelas j("irriin .fon·t1/tarcn har 
.fi1llgjort l'ad som 11/igger honom 
enligt 185 b * andra stycket. A 1·

skri1·es konk11r.\'en. skall j("in·altaren 
.rnarast 111·ge redm·isning för f1>r-
1·alt11i11ge11 till til/s_1·n.1my11digheten. 
A i·skr(li 111· redm·isni11ge11 skt1ll 
liimnas t il/ konkursdomaren. 

Fih-cligger hinder mot llll houpp
teckning.wd avliigges m· giildenii
ren eller annt111 inom skälig tid och 
sak11t1s t111!ed11i11g a11taga t1ll ge
nom sådt1n edgäng skulle yppt1s 
tillgilng till betalning ar konkurs
ko.1·t11aderna och a1111a11 skuld som 
boet ht1r ådragit sig, iiger .fi'irsta 
stycket mot.1·1•tirt1nde tilliimpning 
trots t1tt edgång icke har ji1/lgjort.1. 

185 (' .~ 

A rskrii·es ej konkursen enligt 
185 d 9 skall hoets medel, sedan all 
tillgänglig ege11dom Ilar ji'irrnnd
lat.1· till pengar, delas ut till borge
närerna i den mån medlen ej behii-
1·11.1· för bt•tt1lning a1· konkurskost
naderna och annan skuld som boet 
har ådragit sig. Utdelningen skall 
iiga rum i enlighet med den riill till 
betalning som tillkommer borgenii
rerna. I ji11l som m·se s i 70 ~ andra 
stycket eller 71 §femte stycket ut
gör den omständigheten att där al'
sedd e1::endom icke har blil'it såld ej 
hinder.for utdelning. 

Fiirslag till utdelning upprättas 
111· .f(:in·altaren. Fi'irslaget skall för 
\'iirje diiri 11pptagen borgenär ange 
beloppet m· hans fordran med den 
riinta l'llrpå utdelning skall bniik
nas, den fiirmånsriill som f('iljer 
med ji1rdringe11 och den utdelning 
som belöper på denna. Vid fiirsla
get skall .fi1gas sådan fiin·altnings-
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redo1,:örelse som angil·cs i 128 .~ 

I rcd.i<' styck<' I. 
Vid tilliimpning lJ\' 138 eller 139 * 

skall \'{Jd som siigs där om den dag. 
fr1/11 1·i/ke11 tiden .fi"ir klander mot 111-

dd11ings.flirsla1,: iir all riikna, i stiil
lel lll'.l'l' dagcn .fi'ir 111de/11i11g.i:fi"irsla
gets llf1f>rii11a11de. 

!85f * 
Fiirl'liltarcn skall genast tillställa 

konk11rsdo111aren och 1illsynsmyn
dighcte11 11tdelni11g.1fiirslagct och 
fiirl'lllt11i11gsredogiirelsc11. Han 
skall samtidigt m·gc rcdol'isning 
för .fi'irl'liltningen till tillsynsmyn
dighl'len och därl'id hiji1ga de 
handlingar som kunna 1·ara {/\' be
tydelse .för kontroll{/\' redm·isning
en. A 1·skrifter m· redorisningen 
jämte h(/{>gade handlingar skola 
lämna.1· till konkursdomaren. 

Konkursdomaren skall genast i 
Post- och Inrikes Tidningar och 
den eller de ortstidningar. som he
stämts för offentliggörande m· kun
görel.~er om konkursen. kungöra 
all utdelningsförslag har upprät
tats. Den som Fil/ framställa in
vändning mot utdelningsfiirs/aget 
skall giira detta hos konk11rsdoma
ren senast 11·ä veckor ijier det att 
kungiirclscn 1·ar införd i Pust- ol'h 
Inrikes Tidningar. Erinmn härom 
skall intagas i kungörelsen. 

Sedan tiden ji"ir im·iind11in1,: mot 
utdelnin1,:.1jiirslaget har gåll ut, 
skall konk11rsdomaren faststiilla 
11tdelning i konkursen e11li1:1 fiir
s/aget, om det ej 1:enom im·ii11dnin1: 
eller på annat säll framgilr all fel 
eller hrist som inverkat ptl mlgons 
riill fiire/iggcr. Finner ko11k11rsdo
maren sig icke hiira fastställa ut
delning enligt förslaget. skall han 
antingen göra behö1•/iga ändringar 
i det och fi1s/.\"tälla utdelning enligt 
det sålunda ändrade förslaget eller 
återfiin·isa ärendet till fiirl'll/taren. 
Mot hes/111 om clterfiirvisning filr 
talan ej föras. Att ny/I 11tdelni111,:s-
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5) Finnes boet j()rslå till kon
kurskostnadernas bestridande eller 
ställes säkerhet för desamma, skall 
konkursdomaren iakllaga l'ad som 

670 
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fiirslag har upprättats skall kungii
ras enda.1·111111 dc't.finns skiil till det. 

Niir besllll om f(1.1·tstiillc/se 111· 111-

ddning meddelas, .1·kall konkursdo
maren samtidigt he~·/uta om m·
skril'ninR m· konkursen. 

185 g § 

Sedan hes/ut om j(utstiillel.\'l' a1· 
utdelning i konkursen har l'llnnit 111-
ga kra.fi. skall .fi'irl'altaren snarast 
tillställa borgenär de medel som 
tillkomma denne. Detta gäller dock 
ej beträjfa11de fordran som är be
roende m· villkor, som avses i 136 §, 

eller som är föremål .f6r rälle
gång. Borgenär är berättigad till 
den rii11ta som har upplupit på 
medlen frän dagen .för 11tde/nings
fiirslagets upprättande. När med
len ha tillställts borgenärerna, skall 
fön·altaren anmäla det hos kon
kursdomaren och tillsynsmyndig
heten. Har betalning ut.f(11lit på ka
pitalbeloppet a1· .fordran. till säker
het för l'ilken företagsinteckni11g 
meddelats, gäller 145 a §. 

Bli medel tillgängliga .fi'ir utdel
ninR sedan konkursen al'skril'its, 
skall fön·altaren utdela dem till 
borgeniir<'rna och al'ge redovisning 
för fijrvalt11ingen av medlen. Be
stämmelserna i 185 e och 185 f §§ 
om utdelning och redcwi.rning skola 
diin•id tillämpas. All nytt utdel
ninRsfiirslaR har upprättats skall 
kungöras e11dast om det finns skäl 
till det. Om konkursdomare11 med 
hänsyn till de med e11 utdelning för
enade kostnaderna.finner att sådan 
icke lämpligen bör ske, äl(er han ef
ter framställning al' förvaltaren 
förordna all medlen i stället för att 
utdelas skola Öl'erlämnas till gälde
nären. 

185 h § 
Om förvaltaren i konkurs som 

handlägges som mindre konkurs 
finner all i 185 §första stycket 2. 
anl(il'na förutsättningar för sådan 
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0111/(.irmiile.1 i 19 *· därvid likväl de 
tider. som enligt .rngila paragrq( 
skola räknas frt\n det heslutet om 
konkurs meddelades. i stiillet skola 
riiknas frän dagen för utfärdandet 
av f..11ngiirels1' enligt paragri{/c'n. 
Med konkursen skall jii111l'äl i öv
rigt så .fi"irhålla.1 som i allmänhet är 
het riijfimde f..onf..urser föreskrivet; 
docf.. all. diir ho11pptec-kningsed re
tla11 al'iag/s, det ej åligger gäldenä
ren eller annan. som gtlt t eden. all 
iln_\'o fullgöra sådan edgång. 
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lwmlläg1:ning icke .fiireligga samt 
all hoet riicker till hetalning al' dels 
Je konkurskostnader som fii(ia med 
all k11nk11rsen lumdliigges i enlighet 
med 1·ad som i al/111ä11he1 är fiirc
skril'l'I i frilga om konk11rs. dels an
nan boets skuld, skall han genast 
anmäla det ta till konkursdomaren. 

Om konkursdomaren, efier till
synsmyndighetens hiirande, i an
ledning a1· anmiilning1'n eller e(iest 
finner all konkursen hiir hand/iig
gas i enlighet med l'{ld som i all
mänhet är fiireskri1·1'/ i friiga om 
konkurs. .vkall konk11rsdomaren 
besluta all konkursen skall hand
liiggas i denna ordning. Meddelas 
sådant beslut, äga 19 * fiirsta och 
tredje styckena mo/.\Tarande till
lämpning. 

Beslutet jämte 1·ad konkursdo
maren har hestiimt enligt 19 § 
,fi)rsta stycket skall kungöras i Post
och Inrikes Tidningar och den eller 
de ortstidningar som bestämts fiir 
offentliggiirande m• kungörelser 
om konkursen. De tider som enligt 
19 § första .1·1ycke1 skola räknas 
från det beslutet om konkurs med
delades skola i stället räknas från 
dagen för utfärdandet av kungiirel
sen. 

Meddelas hes/ut enligt andra 
stycket, skall förvaltaren anses 
l'Qra utsedd enligt 45 *· Bouppteck
ning som angil'es i 53 * helufrer 
icke upprätlas på nytt. E,j heller 
hehöver gäldenären eller annan 
behii1·er gäldenären eller annan 
som adagl houppteckningsed eller 
heedigat 1·iss uppgiji i boupptC'Ck
ningen äter fullgöra sådan edgång. 

186 §41 

Varder efter utfärdandet av den i 
19 * omfiirmälda kungiirelsen up
penhart, att tillgång ej finnes till 
hes/ridande m· konkurskostnader
na, åligge fiirl'llltaren att utan 

• 1 Senaste lydelse 1977: 675. 

Om fiirl'altare som har utse/Is 
enligt 46 9 finner anledning antaga 
att tillgångarna i hoet ej riicka till 
hetalning m· konkurskostnaderna 
och annan skuld som hoet har 
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dn)jsmål göra anmälan därom hos 
konkursdomaren. Vid sådan w1111ti
la11 skall .fi1gas redovisning for för
vallningen. 

oT!. 

Fiireslagen lydelse 

ådragit sig, skull hun g<'nllst 1111mii
la dellu till konkursdomaren. Han 
skall samtidigt m·gc redovisning 
for förvaltningen till tillsynsmyn
digheten. \/id anmiilun som hiir a1·-
ses skall .foglls m·skr(fi al' redo1·is-
11ingc11. 

Finner konkursdomaren efter Om konkursdomaren, efter till-
räl/ens ombudsmans hörande an
mälningen vara befogad. /åte han 
kungöra densamma en gång i Post
och Inrikes Tidningar och den eller 
de ortstidningar, som bestämts för 
offentliggörande av kungörelser om 
konkursen. Stiillc.1· inom Jreuio 
daxar från det kungörelsen it(fljr
des i Post- och Inrikes Tidningar 
säkerhet .for konkurskostnaderna. 
1·are anmälnint.:en fiirfallen. Vill 
borgenär eller gäldenären tm11orle
de.1· visa. att tillgång finnes till be
stridande ai· sagda kostnader. göre 
anmälan därom hos konkursdoma
ren inom tid, som 11yss nämnts, och 
iige konkursdomaren gii·a honom 
det rådrum, som pri>l'lls nödigt. Där 
säkerhet ej .1·1älles eller anmälan, 
som sist sagts. ej föranleder till an
tagande, all medel till giildande m· 
nämnda kostnader finnas. meddele 
konkursdomaren beslut om av
skrivning av konkursen. 

synsmyndighetens hörande. i an
ledning a1· anmälningen eller e(icst 
finner grund fiir 1111/agandc att till
gångarna iiro så otillräckliga som 
sägs i fiirsta stycket. .\'kall han 
kungöra detta i Post- och Inrikes 
Tidningar och den eller de onstid
ningar. som bestiimts för offentlig
görande av kungörelser om konkur
sen. Vill borgenär eller gäldenären 
visa att tillgfmg .finns till hcta/11ing 
m· nämnda kostnader och skuld, 
skall han anmäla detta hos kon
kursdomaren inom en månad frtln 
den dag då kungörelsen 1·ar it~f'örd i 
Post- och Inrikes 1idningar. Kon
kursdomaren äger ge horgenären 
eller f{iildenärcn behöl'lif{t rådrum. 
Fiiran/eder anmiillln s11111 1111 har 
angil'its eller annan intriifli1d 0111-

stiindif{het ej llntagande art till
gång .finns till betalning 01· kon
kurskostnaderna och an111111 skuld 
som boet har ådragit sig. skall kon
kursdomaren besluta om avskriv
ning av konkursen. Har fiirl'llltaren 
icke m·gil'it redm•isning fi.ir förl'lllt
ningen, skllll han gära detta innan 
beslut om avskril-ning meddelas. 

187 § 

A 1•går förvaltare eller gransk
ningsman sedan jämlikt 186 § an
mälan skett därom att tillgång ej 
.finnes till bestridande m· konkurs
kostrwdenw, skall borgeniirssam
mantriide, som omförmiile.1· i 49 §. 

ej utsättas, så länge anmä/11i11ge11 
är beroende på pri>i·ning. 

Avskrives konkursen enligt 
185 d, 185 f eller 186 §. skall kon
kundomaren efrer hiirande av till
synsmyndigheten bestämma arvo
de till förvaltaren och ersättning 
för kostnad som uppdraf{et har 
medfört. I fråga om arvode iiga 82 
och 83 §§. 84 § j()rsta stycket samt 
86 § motsvarande tillämpning. 

Finns i boet egendom, 1·ari sär
skild förmånsrätt iiger rum. gäller 
81 §. 
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673 

Fiireslage11 lydd.l'l' 

Regeringe11 eller myndighet so111 
regeringen hestiimmer .fi1ststiiller 
taxa som skllll tilhimpa.1· 1·id he
sliimmande m· lm•ode till fiirl'l1l111-
ren, när konkurs lll'skrii·es enligt 
185 d §. 

188 !i 
Varder konkurs. som uppstått <f

ler ansiikning m· horgeniir, avskri
l'l'll jiimlikt 185 .9, 1·are horgeniiren 
pliktig alt ridkiinnu.1 de m· fiir.fi1-
rwulct .fi'iranledda kostnaderna. 
däri inhegripen gottgörelse. e.fier 
konkursdomarc11.1· bepriil'{mde, till 
god ma11, som omfi'irmiiles i niimn
da pllragrq( under 2). Beslutet om 
konkursens m·skrirande skllll in11e
hållll illiiggllnde fi'ir horge11iire11 att 
gälda 11iim11da kos111ader, diirl'id 
\'{/rje kostnadsbelopp skall särskilt 
an1:irns. 

Har konkurs upphiirt annorledes 
iin genom sluwtdelning, äge kon
kursdomaren, i den må11 konkurs
hoet ej liimnl/r tillgå11g till gäldan
de m· \'{/d konkursdomare11 fiir.~kju
til fiir kungiirelser. kallelser och 
1mderrä1telser. som bort gäldas m· 
hoet, och kostnaderna ej heller 
kunnat uttagas a1· horge11är, 1•ilken 
jämlikt första stycket är ans1•ari1: 
fiir desa111ma, lit/ m· allmiinna me
del tmd.fil ersättninR för vad sålun
dafiirsMutit.1·. 

Kostnadernll fiir konkurs som 
har al'skril'its enli1:1 185 d § skola 
utgå ur konkurshoet fram.fi'ir annan 
skuld som boet har ddragit sig. Har 
konkurse11 uppstått på wzsiiklln m· 
annan horgeniir iin staten och ku11-
1w ko11kurskost11lldernll l'.i ullllga.1· 
ur boet, skllll hor1:enären betala 
dessa, dock hiigst elt he/opp som 
motsl'arar en tiondel m• det l'id ti
den .fi'ir konkursbeslutet giillande 
hasbeloppet enligt lagen I 1'162: 
381) om allmän fi')rsäkrin1:. Ä ro .fle
ra horgeniirer hetalning.Hf..yldiga, 
n•ara de solidariskt. Beslutet om 
avskril'ni11g skall, i de11 män hoet 
befinnes otillriickligt, innehålla 
dläg1:ande för ansHirig horgenär 
att betlllll kostnaderna med w11:i1·
na begrä11sning. Kunna konkurs
kostnaderna ej uttagas ur boet eller 
al' bor1:enären, skola de utgä m· 
allmänna medel. 

Kostnaderna fi'ir konkurs som 
har al'Skril'its enli1:t 186 * skola ut
Rå ur konkursboet fram.fiir annan 
skuld som boet har ådragit si1:. 
Ku11na konkurskostnlldemu ej 111111-

gas ur boet, skola de utgå a1· all
män11a medel. 

Har konkurs upphört på annat 
sätt iin som har angil'its i första el
ler andra stycket, iiger andra styc
ket mo/s\'(/rande tillämpning. 

189 §42 

Avgår förvaltare före konkursens 
avslutande. skall redovisning för 
förvaltningen. evad denna hand
hafts av den avgående ensam eller 
av honom jämte annan. ofördröjli-

42 Senaste lydelse 1977: 675. 
43 Riksdai?en 1978/79. I rnml. Nr 105 

Avgår förvaltare som har 111.\'elts 
enli1:t 45 eller 46 § före konkursens 
avslutande. skall redovisning för 
förvaltningen. evad denna hand
hafts av den avgående ensam eller 
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gen avgivas. Har förvaltningen va
rit delad, såsom i 52 .~ första styc
ket ~ir stadgat. skall n:dovisningen 
avse allenast den del av förvalt
ningen. som varit åt den avgt1ende 
förvaltaren uppdragen. 

Då förslag till slututdelning fram
faggcs eller. där ackord kommit till 
ständ. egendomen i boet återstiilles 
till gäldenliren, skall llCk redovis
ning for förvaltningen av hoct avgi
vas. 

Rii11en.1 omhud.11111111 har att 
granska redovisning, varom ovan 
formliles. och d~irliver avgiva utlå
tande. Redovisningen och nämnda 
utlfitande skola därefter hållas till
gängliga för dem, som önska taga 
del av handlingarna. Avgives redo
visning i sammanhang med fram
ltiggande av förslag till slututdel
ning. skola redovisningshandlingar
na vara att tillgå för granskning från 
och med samma dag och å samma 
ställe som utdelningsförslaget; och 
varde underrättelse dlirom intagen i 
den kungörelse, som omförmäles i 
129 ~. Da redovisning eljest avgi
ves. iige omh11dsmw111e11 efter sam
räd med förvaltaren bestämma stäl
le, där redovisningshandlingarna 
skola hållas tillgängliga; läte ock en 
gång i Post- och Inrikes Tidningar 
och den eller de ortstidningar. som 
bestämts för offentliggörande av 
kungörelser om konkursen. kungö
ra. frän och med vilken dag samt 
var handlingarna komma att hällas 
tillgängliga. 

674 

Fiire.1/agc11 l_1·delse 

av honom jämte annan, ofördröjli
gen avgivas till ti11.1·_1·11smy11dighc
U'11. Har förvaltningen varit ddad. 
såsom i 50 .~ första stycket iir stad
gat. skall redovisningen avse alle
nast den del av förvaltningen. som 
varit åt den avgäendc förvaltaren 
uppdragen. 

Då förslag till slututdelning fram
lägges e11/ig1 129 * eller. där ackord 
kommit till stånd, egendomen i 
hoet äterställes till g~ilden~iren, 

skall ock redovisning för förvalt
ningen av boet avgivas till tillsyns
myndigheten. 

lillsynsmyndighetcn har att 
granska redovisning. varom ovan 
förmiiles. och däröver avgiva utlå
tande. Redovisningen och nämnda 
utlhtande skola därefter hållas till
gängliga för dem. som önska taga 
del av handlingarna. Avgives redo
visning i sammanhang med fram
läggande av förslag till slututdcl
ning, skola redovisningshandlingar
na vara att tillgå för granskning frän 
och med samma dag och ä samma 
ställe som utdelningsförslaget; och 
varde underrättelse därom intagen i 
den kungörelse, som omförmäles i 
129 §. Då redovisning eljest avgi
ves, äge tillsynsmyndigheten efter 
samråd med förvaltaren bestämma 
ställe. där redovisningshandlingar
na skola hällas tillgängliga; läte ock 
en gäng i Post- och Inrikes Tidning
ar och den eller de ortstidningar. 
som bestiimts för offentliggörande 
av kungörelser om konkursen, 
kungöra, frän och med vilken dag 
samt var handlingarna komma att 
hållas tillgängliga. 

I kungörelse angående redovisnings framläggande skall ock nämnas, att 
den. som vill klandra redovisningen. har att anhängiggöra sin talan på sätt 
och inom tid. som stadgas i 191 §. 

Då kungörelse. som ovan sägs, 
utfiirdas, skola redovisningshand
lingarna i styrkt avskrift genom om
hudsmanncns försorg tillställas 

Då kungörelse. som ovan sägs, 
utfärdas. skola redovisningshand
lingarna i ~tyrkt avskrift genom till
synsmyndighetens försorg tillstäl-



Prop. 1978/79: I 05 

N111·ar111ule lydl'ise 

konkursdomaren för all hos honom 
vara att tillgå: iiro riikenskaper eller 
andra handlingar. som bifogats re
dovisningen, av vidlyftigare be
skaffenhet, vare dock ej nödigt, att 
avskrifter därav överHimnas. Det 
tiliggcr därjämte omh11d.1·man11c11 
att ofördröjligen efter kungörelsens 
utfärdande till gäldenären och va1:ie 
horgeniir, som i konkursen bevakat 
fordran men icke erhållit full betal
ning och vars adress iir känd. med 
posten överstinda meddelande om 
innehållet i kungörelsen angående 
redovisningen: dock att, där ackord 
kommit till stånd. dylikt meddelan
de ej skall avsändas till borgenär, 
som för sin bevakade fordran icke 
tiger förmånsrätt. 

675 

Fiireslage11 lydl'is<' 

las konkursdomaren för att hos ho
nom vara att tillgå: Liro riikenskaper 
eller andra handlingar. ~om bifo
gats redovisningen, av vidlyftigare 
beskaffenhet. vare dock ej nödigt. 
att avskrifter diirav överHimnas. 
Det åligger diirjämte tillsy11s111y11-
dighetcn att ofördröjligen efter 
kungörelsens utfärdande till giilde
niiren och va1je borgen1ir. som i 
konkursen bevakat fordran men 
icke erhiillit full betalning och vars 
adress är ktind. med posten över
sända meddelande om innehallet i 
kungörelsen angående redovisning
en: dock att, diir ackord kommit till 
stimd, dylikt meddelande ej skall 
avsiindas till borgenär. som för sin 
bevakade fordran icke äger för
mansrätt. 

190 §4:1 

Varder beslut om konkurs upp- Varder beslut om konkurs upp-
hävt av högre rätt eller varder kon- hävt av högre rätt eller varder kon-
kurs avskriven jämlikt 124 § eller kurs avskriven jämlikt 124 § eller 
nedlagd jämlikt 149 §.skall förval- nedlagd jämlikt 149 §. skall förval-
taren ofördröjligen till gäldenären taren ofördröjligen till giildenären 
avgiva redovisning för förvaltning- och tillsynsmyndigheten avgiva re-
en av boet. Har konkursdomaren dovisning för förvaltningen av 
jämlikt 148 § förordnat, att kon- boet. Har konkursdomaren jämlikt 
kursboet tillhöriga medel skola 148 § eller 185 g § andra stycket 
överlämnas till gäldenären, skall förordnat, att konkursboet tillhö1i-
ock redovisning ofördröjligen avgi- ga medel skola överlämnas till gäl-
vas till honom. denären, skall ock redovisning 

ofördröjligen avgivas till honom 
och tillsynsmyndigheten. 

Redol'isninR som skall m·gil'lls 
a1· förrnltaren enligt 185 a. 185 d, 
185 f eller 185 f? § Räller som s/11tre
dm·isni111?. 

Avskrives konkurs enligt 186 §. gälle den redovisning, som enligt sam
ma paragraf skall avgivas av förvaltaren, såsom slutredovisning. 

191 § 

Vill giildeniircn klandra redovis
ning. varom stadgas i 189 eller 
190 §. eller vill i fall, som avses i 

43 Senaste lydelse 1975: 244. 

Vill gäldenären klandra redovis
ning. varom stadgas i 189 eller 
190 §, eller vill i fall, som avses i 
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189 *. horgenär. vars rält kan vara 
beroende av redovisningen. kland
ra densamma. skall talan instäm
mas till den rätt. där konkursen lir 
eller varit anhängig, inom tre måna
der. räknat i fall. som avses i 189 §, 

frfm den dag, då redovisningen en
ligt vad kungjort hlivit först varit 
for granskning tillgänglig. ifall. som 
avses i 190 § första stycket. från 
det redovisningen tillställdes gälde
niiren och i fall. som i 190 § andra 
stycket sii1.:s. frän det beslutet om 
avskrivning av konkursen vann la
ga kraft. 

676 

Fiireslage11 lydelse 

189 §eller 190 §andra STycket, bor
genär. vars rätt kan vara beroende 
av redovisningen. klandra densam
ma. skall talan insUimmas till den 
rätt. där konkursen är eller varit an
hängig, inom tre månader. räknat i 
fall. som avses i 189 §. från den 
dag. då redovisningen enligt vad 
kungjort blivit först varit för 
granskning tillgänglig. i fall, som 
avses i 190 § första stycket, från 
det redovisningen tillställdes gälde
nären. i fall: som Gl'.l'eS i 190 § and
ra stycket. från det redol'isni111.:e11 
inkom till konkursdomaren och i 
fall. som m·scs i 190 § tredje styc
ket, från det beslutet om avskriv
ning av konkursen vann laga kraft. 

Tillsyn.1myndi1.:heten får klandra 
redol'isning som m·ses i 189 eller 
190 §. Hiirl'id äga bestämmelserna 
i första stycket om 1;äldeniiren.1· 
klandertalan motsl'lirande tillämp
ning. 1 fall som m•ses i 190 § fiirsta 
stycket skall dock klander/iden räk
nas från det red(Jl'isningen tillställ
des tillsynsmyndigheten. 

200 § 

Vad i denna lag stadgas därom 
att förvaltningsåtgärd ej må vidta
gas. med mindre gäldenären lämnat 
sitt samtycke eller fått tillfälle att 
yttra .1ig, skall icke äga tillämpning, 
då gäldenären rymt eller eljest ej 
kan anträffas med kallelse. 

202 
Erfordras under konkursen änd

rad föreskrift. i vilken eller vilka 
ortstidningar kungörelser angående 
konkursen skola införas, ankomme 
på konkursdomaren att meddela 
och låta kungöra sådan föreskrift; 
umlerrätte ock ofördröjligen rät
tens ombudsman därom. 

..., Senaste lydelse 1977: 675. 

Vad i denna lag stadgas därom 
att förvaltningsåtgärd ej må vidta
gas. med mindre gäldenären lämnat 
sitt samtycke. skall icke äga till
lämpning. då gäldenären rymt eller 
eljest ej kan anträffas med kallelse. 

§44 

Enordras under konkursen änd
rad föreskrift, i vilken eller vilka 
ortstidningar kungörelser angående 
konkursen skola införas. ankomme 
på konkursdomaren att meddela 
och låta kungöra sådan föreskrift; 
underrätte ock ofördröjligen till
synsmyndigheten och förvaltaren 
därom . 
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Möter hinder för införande av kungörelse om konkursen i viss ortstid
ning. skall kungörelsen anses behörigen offentliggjord. ~indt1 att den ej inta
gits i den tidning. 

Kungörelse om konkursmäls handläggning vid rätten må utan hinder av 
föreskrift. att densamma skall införas i ortstidning minst tio dagar före den. 
som utsatts för handHiggningen. i sådan tidning införas senare. om kon
kursdomaren finner särskilda omständigheter diirtill föranleda. 

203 ~ 

I smilet för att i enlighet med vad förnt i denna lag finnes stadgat genom 
kungörelse kalla borgenärer till rätten, dti. konkursmi\.l skall där handläg
gas. bör konkursdomaren tillämpa annat kallelsesätt. om det kan ske utan 
ökning av kallelsekostnaden. Kungörelse mil. dock ej uthytas mot särskilda 
kallelser. såframt ej alla borgenärer, som i målet äga talan. underriittas sil. 
tidigt, att de kunna själva eller genom omhud infinna sig. Diir kallelse sist 
tio dagar före den för handliiggningen utsatta dagen med posten av.siint.~ 1ill 
borgenär. vars adress är kiind, skall den borgenär anses hehö1igen under
rättad. 

Å kallelse till borgeniirssamman
triide, som hålles efter be1·aknings
tidens utgång och icke lJ\'.\'l'r pn°il'
ning m· uckord.1ji'irslag, skall vad i 
fiirsta stycket stadgas iiga mot.1'\'a
rande tilliimpning. 

206 ~ 
Diir ej tll' bestämmelserna i den

na lag annat .fiJranledes, skvlu till 
riillens ombudsman ö1·erliimrwde 
handlingar riirande konkursen så 
snart lämpligen kun ske tillställas 
.fi"irl'lilturen fiir all lll' honom .fi'ir
rnrus. Bd1ii1·er .f(:irvaltaren tillgång 
till handling. som m· ombudsman
nen innehm·es, ombesiirje ombuds
mannen a l'skriji dii ra 1· ji'ir ji'irl'altu
ren.1· riikning. 

20ll 

Fiire/igger l'id konkursen.i· l/\'.1'/11-

tande hinder mot att de böcker och 
undra handlingar rörande boet. 1·il
ka fiirl'altaren tagit hand om, åter
ställas till gäldenären. skola de 
iil'erläm11a.1· till till.1y11smy111/i,;he
ten, om ej.fi'irl'altare11 anser au han 
bör bevara dem. Handlingartw 
skola beniras i enlighet med l'l1d 
som i 1•arje siirskilt fil// giiller om 
arki1·ering. 

!$ 4 5 

I fråga om 1m· mot (Jansteman 
l'id tillsy11smy11dighete11 giiller ut
iil'l'r l'cld som .fi'i/jer av 4 !$ f(irmlt
ningslagen ( 1971: 290) all den som i 
mål om 11//agande av skaller, biiter 
eller andra på i11dril'11ing beroende 
medel har tagit befallning med in
dril'lling m· .fordran som giires gäl-

• 5 Förutvarande 208 § upphävd genom 1975: 244. 
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209 
A:u11k11r.1c/011111re11 iige, iil/(lil aft 

lwn cir jiil·ig. 111ecldcla Je hcs/111 el
ler 1·idtagt1 de cltgiirclcr, .10111 om
.f('irmiila.1 i 6 * tredje .1·tycket, 7 och 
/() H. 12 *andra stycket samt 13, 
15. /9 och 201 **:.finner konkurs
domaren, clå konkurs 11pp.1·täfl. a11-
ledni11g till antagamlt'. all giildenii
rcns ho icke .fiirslc)r till hestrida11de 
a1· ko11k11rs/..u.1·1nculema, iige han 
ock. 11ta11 hinda lll'.iii1'. 1·i</1aga de 
iltgiirder, som .fi'ir sdcla11t .f(1ll .fi'irc
skril'lls i 185 *under/) och 2). Är 
ko11k11r.1domarc11 m·jii1· hinclmd lift 
11/.1<' ko11k11r.1fi'irl'ltltare c11/ig1 43 *· 
skall lilln uppdrnga 1it liimplig per
.rnn all laga l'(/rd om boet intill dess 
Firl'altare 1·ardcr m· <~iiil·ig domare 
11/.l'edd. 

210 
Över beslut. som konkursdoma

ren meddelat i fall. diir säd<tnt enligt 
denna lag på honom ankommer. må 
klagan föras i hovrätten: dock må ej 
klagas diiriirer all riillens omhucls
man entlecligat.1 ella llfl Ji'irvaltllre 
tilllul/lits all Ji11/giim si11a tlliggan
de11. 

678 

Fiireslagen lydel.11· 

!ande i /..onk11rsen eller 1·i<ltagi1 exe
kutil' cltgiird Ji'ir uf/agande m· så
dan .fordran ('.i .filr Jiil/1-:iim 1i/lsy11.1-
11p11gifi i konk11rsen. 

Mot ti/l.1'_vn.1·myndighcte11s hes/111 
enligt de1111a lag .får talan ej f<irns 
i andm ./(J/I än sum a1'.1·es i 27 eller 
9X .~. 

*47 
Över beslut. som konkursdomaren 
meddelat i fall. där sådant enligt 
denna lag pä honom ankommer. mä 
klagan föras i hovrätten. 

Vill nägon klaga d~iröver att konkurs blivit nedlagd jämlikt 149 §, varde 
tiden för besvärs anförande räknad frän det kungörelsen om konkursens 
nedliiggande infördes i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslut av konkursdomaren i .frå
gor. som omfi'irmiiles i 3, 4 eller 6 
kap. eller om förordnade eller ent
ledigande av tillsynsman enligt 
171 b * länder omedelbart till efter
rättelse. om ej annat förordnas: 
dock att vad sålunda stadgats icke 

••Senaste lydelse 1975: 244. 
47 Senaste lydelse 1977: 675. 

Beslut av konkursdomaren i de hän
seenden som ai•ses i 3, 4 eller 6 
kap. eller om förordnande eller ent
ledigande av tillsynsman enligt 
171 b § eller om utseende eller ent
ledigande m· fiirl'a!tare enligt 
185 a § länder omedelbart till efter-
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Nu1·ar1111dc lydelse 

skall iiga tillämpning ä beslut, var
igenom förelagt vite utdömts. 

079 

Fiireslagcn lydelse 

rättelse, om ej annat förordnas: 
dock att vad sålunda stadgats icke 
skall äga tilHimpning ä beslut, var
igenom förelagt vite utdömts. 

210 ll !i 
Talan mot konkursdomarens he

s/ut filr .fiiras ii1·cn lll' tillsynsmyn
diglwten. 0111 beslutet riir .fimncn 
för konkursens handliiggning, utse
ende eller entledigande m·.f("irl'alta
rl', 11ntalet .fi">n·a/tare. delning lll' 

.fiirl'llltningen mellan .flera fiin·alta
re, uppdrag eller <ir1·ode enligt 
50 a !i . .fi"irsko11<'llligt86 a !i till.fi"fr-
1·a/tare, res1'.fi"irh11d eller skyldighet 

.fi"ir gii/deniiren att liimna !f'ri/n sig 
pass, hiimtning l'//cr hiiktning . 
.fi"ireliiggandc clla utdiimande ar 
i·itl', m·.1'krirni111: ai· ku11kurse11 en
ligt 186 !i eller a/"\"ode e//a kost
nadsersiittning till ji"irrnltarc enligt 
187 !i .fi"irsta stycket. 

210 h !i 

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

98, 164 eller 183 §. skall utan förbe
redelse företagas till huvudförhand
ling. Utsättes målet till fortsatt eller 

••Senaste lydelse 1973: 243. 

Om horgeniir an.1·er att hes/ut a1· 
horgeniirerna i .fi"ilga som a1·s<'.\ i 
108 !i tre,fje stycket andra mening
en icke har tillkommit pil lagligt 
siitt, får han anfiira hesviir diir
iil'er. 

Anser horgeniir eller gii/deniiren 
att hes/111 1·t11·igenom ackord.\fi'ir
s/ag j('irkastats 111· borge11iirem11 
icke har tillkommit på lagligt siitt. 
}lir bt•.1·1·är anj()ras 11101 hes/ute/, 111· 

gii/deniiren dvck endast om hans 
riill kan 1·ara heroende diiral'. 

I fråga om he.l'l•iir enligt denna 
paragraf iiga hestiimmelsema i 
2 IO § om klagan iiver konkursdo
maren.i· hes/ut motsw1rande ti/1-
/ämpning. 

§4R 

Mål. som avses i 16. 85, 93 eller 
164 §, skall utan förberedelse före
tagas till huvudförhandling. Utsät
tes målet till fortsatt eller ny huvud-
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ny huvudförhandling, ägc rätten. 
om det erfordras för att målet vid 
denna skall kunna slutföras, förord
na, att förberedelse skall äga rnm, 
samt meddela erforderliga före
skrifter dfö·om. Vid h111·m{fi"irlw11d
ling i mål som m·ses i /6 -~ ella 85 ~ 
iir riillen dom.för med en lag.fiiren 
domare. 

Mil/, som avses i I09 eller 130 §, 
nu/ ej .fi"irewgas till humd.fi"irhand
ling. med mindre Sllmnumt riidt• .fiir 
T111111tlig fiirbacdcl.H' hållits. läm
na samtliga nlirvarande sitt samtyc
ke diirtill eller finnes saken uppen
bar. må huvudförhandlingen hållas 
i omedelbart samband med förbere
delsen. 11111/es ej l111rud.fi'irhand
li11ge11 i omcdclbllrt sllmband med 
fi.irberedc/scn. skall enrt11· som 11iir-
1·arit och 1·ars adress iir kiind erhål
la siirskild 1111derrättclse om tid och 
stiille .f("ir h111·ud./i"irlwrulli11ge11, se/ 
.fiwnt ej besked diirom lämnats 1111-
da fiirbercdelsen. 

680 

Fiireslagen lydelse 

förhandling, iige rätten, om det er
fordras för att målet vid denna skall 
kunna slutföras. förordna, att för
beredelse skall äga rum, samt med
dela erforderliga föreskrifter dlir
om. 

I mål, som avses i 109eller 130 §. 
skall h111·uc{fiirlw11dli11g fiiregch m· 
Ji"irheredelse, um det behiii·s. Hål
les sammantrcide fiir muntlig.f("irbe
rede/se och liimna samtliga närva
rande sitt samtycke därtill eller fin
nes saken uppenbar, må huvudför
handlingen hällas i omedelbart 
samband med förberedelsen. 

Vid h11l'udfi.irhandlin1; i mcll som 
lll'Ses i denna paragrqf iir räl/en 
dm,(fiir med en lag.faren domare. 

Uteblir i mål, som avses i denna paragraf. part eller annan, som äger 
komma tillstiides vid förhandling, utgöre det ej hinder för målets handlägg
ning m:h avgörande, om ej annat är stadgat. 

Beträffande talan mot avgörande 
i mål. som nu sagts, glille vad i rät
tegångsbalken är stadgat om talan 
mol beslut i mål, som väckts vid 
underrätt. Öi·er 1111derriitts eller 
hm·riitts beslut. l'lirigenom sådan 
m· gäldenären .fi"ird talan, som av
ses i 183 ~ tredje stycket lindra 
punkten, blirit b~fallen, må klagan 
ejj("iras. 

Beträffande talan mot avgörande 
i mål. som nu sagts, gälle vad i rät
tegångsbalken är stadgat om talan 
mot beslut i mål. som viickts vid 
underrätt. 

211 (J ~ 

Talan mot avgiirande i mät som 
al'se.1· i 85 ~ får Firas äi·en ai· till
synsmyndigheten. 
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219 
Åtal mot gäldenär för hrottsligt 

förhållande mot borgenärer. si"I ock 
Mal för förhrytclse. som omförmä
les i 213 eller 214 .9. må väckas vid 
den riitt, diir konkursen iir eller va
rit anhiingig. 

681 

FiireslaRrn lydelse 

~·" 
Åtal mot gäldenär för hrottsligt 

förhållande mot borgenärer. sä ock 
atal för förbrytelse, som omfönnä
les i 213 §.må väckas vid den rätt, 
där konkursen iir eller varit anhäng
ig. 

Talan, som avses i 216 §.skall anhiingiggöras vid den rätt, dit målet om 
gäldenärens försättande i konkurs hänskjutits eller skolat hänskjutas, och 
må i niimnda mål utan stämning väckas, ändå att den, mot vilken sådan ta
lan föres. är tillstiides genom ombud. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 
2. Äldre hestämmclser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken 

konkursbeslutet meddelats före ikraftträdandet. 
3. Förekommer i annan lag eller författning bestämmelse om att åtgärd 

skall ha vidtagits viss tid efter första borgenärssammanträdet 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 räknas från 
tidpunkten for konkursbeslutet. 

4. Åtgärd som enligt föreskrift i lag eller annan författning ankommer på 
rättens omhudsman skall i stiillet vidtagas av förvaltaren. 

5. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelse i denna lag. tillämpas i stället den nya be
stämmelsen. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 31 §jordabalken' skall ha nedan angiv
na lydelse. 

Nul'l/rande lydelse Färeslagen lydelse 

12 kap. 
31 § 

Försättes hyresgiisten i konkurs. 
får konkurshoet uppsäga avtalet. 
Beträffande hostadslägenhet ford
ras dock att gäldeniircn samtycker 
till uppsiigningcn eller att rättens 
0111h11ds111t1n Rml/..iinner denna. 

49 Senaste lydelse 1957: 97. 
' 12 kap. jordabalken omtryckt 1974: !083. 

Försättes hyresgästen i konkurs. 
får konkursboet uppsäga avtalet. 
Beträffande bostadslägenhet ford
ras dock att gäldenären samtycker 
till uppsägningen. 



Prop. 1978/79: 105 082 

N111·<tra11cle lydl'ise Fiircslllf,:1'11 /_\'lie/se 

Har fagenheten ej tilltriitts när konkursen intriiffar och har ej hyresviir
den siikcrhet för avtalets fullgörande med vilken han skiiligen kan nöjas. 
far hyresvärden uppsäga avtalet om han ej erhåller sådan säkerhet inom en 
vecka efter anfordran. 

lntriiffar i fråga om annan liigenhet än bostadsHigenhet konkursen efter 
tilltriidet m:h har ej hyresvärden säkerhet för avtalets fullgörande med vil
ken han skiiligcn kan nöjas. fär hyresvärden uppsiiga avtalet, om ej stidan 
siikerhet stlilles inom en månad efter anfordran eller inom samma tid kon
kurshoet förklarar sig vilja svara för hyresgiistens skyldigheter under hy
restidcn eller. ni'tr hyresrätten fär överlätas, övcrlätelse sker i enlighet med 
avtalet. 

Uppsiiges avtalet enligt första-- tredje stycket, har hyresvärden rätt till 
ersättning för ~kada. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1921: 244) om utmätningsed 

Hiirigenom föreskrivs att 13 §lagen (1921:244) om utmätningsed skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·aramle lydelse Fiire.1/age11 lydel~e 

13 * 
Har glildeniir avlagt utmätningsed. vare han ej pliktig att innan tre är för-

flutit ånyo avlägga sådan ed. där det ej göres sannolikt. att ny tillgång efter 
edg~rngen tillfallit honom. 

Samma lag vare. dä gäldenären 
avlagt bouppteckningsed i konkurs, 
som avskrivits jiimlikt 185 eller 
186 * konkurslagen eller avslutats 
genom slututdelninf.: utan att icke 
förmånsberättigade borgenärer er
hällit full betalning. I nu sagd<1 fall 
sk<1ll tiden räknas från det konkur
sen upphörde. 

Samma lag vare, då gäldenären 
avlagt bouppteckningsed i konkurs, 
som avskrivits jämlikt 185 d eller 
186 § konkurslagen ( 1921: 225) eller 
avslutats på annat sätt utan att icke 
förmånsberättigade borgenärer er
hållit full betalning. I nu sagda fall 
skall tiden räknas från det konkur
sen upphörde. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i fråga om konkurs. i vilken konkursbeslutet meddelats före 
ikraftträdandet. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring lagen (1956: 217) om vissa kreditinrättningars 
konkurs 

Hlirigenom föreskrivs i fräga om lagen ( 1956: 217) om vissa kreditinriitt
ningars konkurs 

dels att 4 * skall upphöra att gmla, 
dels all 3 * skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuwirande lydel.l"l' Fiireslagen lydelse 

J §I 

Konkursdomaren iiger att utan 
hinda m· \'lid som stadgats i 19 .~ 

konkurslagen hestiimma att k1111gii
relser angilemle konkursen skola 
il!flirm ijlera iin tvi/ tidningar i den 
ort, 1·1irest krediti11riittni11gens sty
relse har sitt siite, samt en eller.fle
ra tidningar pil annw1 ort, diir den 
har kontor. 

Fiirvaltarna åligger att upprätta förteckning över de horgenärer, vilka 
enligt kreditinrättningens räkenskaper hava fordran hos kreditinrättningen 
på grund av insättning på r~ikning eller enligt sparhanksbok. Förteckningen 
skall för varje borgenär upptaga heloppet av hans fordran. Är ränta pä 
fordringen utfäst, skall tillika upptagas den dag, från vilken räntan är ogul
den. jämte räntefoten. 

Förteckningen skall i huvudskrift 
av förvaltarna så fort ske kan ingi
vas till konkursdomaren. Vid hu
vudskriften bör fogas avskrifter till 
det antal. som påkallas av vad här 
efteråt stadgas. Sedan avskrifter
nas överensstämmelse med hu
vudskriften blivit av konkursdoma
ren bekräftad, skall för1eckningen i 
sålunda styrkt avskrift under de 
trettio sista dagarna före utgången 
av den för bevakning av fordringar 
utsatta tiden för envar. som vill ta
ga del av densamma. hållas till
gänglig hos konkursdomaren. hos 
riitte11.1· ombudsman samt vid vart 
och ett av kreditinrättningens kon
tor. 

1 Senaste lydelse 1970: 855. 

Förteckningen skall i huvudskrift 
av förvaltarna så fort ske kan ingi
vas till konkursdomaren. Vid hu
vudskriften bör fogas avskrifter till 
det antal. som påkallas av vad här 
efieråt stadgas. Sedan avskrifter
nas överensstämmelse med hu
vudskriften blivit av konkursdoma
ren bekräftad. skall förteckningen i 
sålunda styrkt avskrift under de 
trettio sista dagarna före utgången 
av den för bevakning av fordringar 
utsatta tiden för envar, som vill ta
ga del av densamma. hållas till
gänglig hos konkursdomaren, hos 
förvaltarna samt vid vart och ett av 
kreditinrättningens kontor. 
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N11l'arande lydelse Fiireslagen lydelse 

Fordran. som upptagits pi\. förteckningen. skall anses vara bevakad i 
konkursen som om borgeniiren sjiilv hade anmiilt densamma inom den för 
fordringars bevakning utsatta tiden. 

1ill hurgeniin·r. 1·111w11 m·1111 i 
denna paragrnf .fi'irmiile.1, skola 
kallclschn'1' enligt :!O .~ ko11k11rsla
ge11 icke utsiindas. Erinran därom 
skall imagas i k1111giire/.1·1» som 
sägs i 19 .~ samma lag. A1eddclan
den enligt 103 §konkurs/agen skola 
ej heller utsändas till sådana hor
geniirer. utan skall i stii/let l'ad 
konkursdomaren enligt sistnämnda 
paragraf bestiimt kungöras en gång 
i allmiinna tidningarna och den el
ler de orts tidningar. som bestämts 
för offentliggörande av kungörelser 
om konkursen. Utan hinder av vad 
i 129. 155, 161 och 189 **konkurs
lagen föreskrives om utsändande 
av meddelanden samt avskrifter av 
ackordsförslag och yttranden må 
innehållet i nämnda meddelanden 
och handlingar i annan ordning. 
som av konkursdomaren bestäm
mes efter samråd med riillens om
b11dsma11 och förvaltarna, bringas 
till ifrågavarande borgenärers kän
nedom. Underrättelse om vad så
lunda bestiimts skall gennm rättens 
ombudsmans fiirsorg kungöras i de 
tidningar, som nyss sagts. 

Vad konk11rsdomaren hestiimt 
enligt /03 § konkurs/agen ( 1921: 
225) skall kungöras en gång i Post
och Inrikes Tidningar och den eller 
de ortstidningar. som bestämts för 
offentliggörande av kungörelser om 
konkursen. Utan hinder av vad i 
129. 155. 161 och 189 §§ konkursla
gen föreskrives om utsändande av 
meddelanden samt avskrifter av ac
kordsförslag och yttranden må in
nehållet i nämnda meddelanden 
och handlingar i annan ordning, 
som av konkursdomaren bestäm
mes efter samråd, niir 189 § kon
kurs/agen iir tilliimplig med till
synsmyndigheten i konkursen och 
eljest med förvaltarna bringas till 
ifrågavarande borgenärers känne
dom. Underrättelse om vad sålun
da bestämts skall kungöras i de tid
ningar. som nyss sagts, tJI' tillsy11s
myndighete11 när ai·steg gjorts frän 
fiireskr{ftema i 189 § och i ii1·riga 
fall 111· fi'irmltama. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i fråga om konkurs. i vilken konkursbeslutet meddelats före 
i kraft trädandet. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig fönegaranti vid kon
kurs 

Hiirigcnom föreskrivs att 2. 6-8 och 11 *~lagen ( 1970: 741) om statlig lö
ncgaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul"llrande lydelse Fiircs/agen lydelse 

2 *' 
Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller annan er-

s:ittning som har förmånsrätt enligt 12 * förmånsriittslagcn ( 1970: 979) och 
för fordran p& pension som har förmånsriitt enligt 12 eller 13 *samma lag. 

Har någon på grund av fordran 
som omfattas av garantin ansökt 
om gäldenärens försättande i kon
kurs, utgår betalning även för kost
naden hä1för och. om konkursen 
avskrivits enligt !85 § konkursla
gen ( 1921: 225 ), för kostnad som 
han ålagts att utge enligt 188 §sam
ma lag. 

Har någon på grund av fordran 
som omfattas av garantin ansökt 
om gäldenärens försättande i kon
kurs, utgår betalning även för kost
naden härför och, om konkursen 
avskrivits enligt 185 d § konkursla
gen ( 1921: 225 ). för kostnad som 
han l'ilagts att utge enligt 188 §sam
ma lag. 

Beträffande fordran med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen gäller 
garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar tolv gånger 
det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt I kap. 6 § la

. gen (1962: 381) om allmän försäkring. Betalning utgår därvid för fordran 
som avser ersättning för särskilda kostnader framför annan fordran. 

6 § 2 

Konkursft)n•a/taren skall snarast 
efter konkursbeslutet underrätta 
myndighet som avses i 5 §om ford
ran på lön för uppsägningstid i den 
mån fordringen enligt förvaltarens 
hedömande är klar. Underrättelse 
hör lämnas även om annan fordran 
som omfattas av garantin under 
samma förutsättning. I övrigt skall 
underrättelse lämnas utan dröjsmål 
när fordran som omfattas av garan
tin efter bevakning blivit utdel
ningsgill. 

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

Fiin·altare i konkurs, som hand
lii~a~es i enlighet med vad som i all
mänhet iir föreskrii·et i fråga om 
konkurs. skall snarast efter kon
kursbeslutet underrätta myndighet 
som avses i 5 * om fordran på lön 
för uppsägningstid i den mån ford
ringen enligt förvaltarens bedöman
de är klar. Underrättelse bör läm
nas även om annan fordran som 
omfattas av garantin under samma 
förutsättning. I övrigt skall under
rättelse lämnas utan dröjsmål när 
fordran som omfattas av garantin 
efter bevakning blivit utdelnings
gill. 
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N11\'l/ra11Je lydelse Fiiresla1-:en lydelse 

Umleniittclse som avses i första styået behöver icke famnas i den mtrn 
arbctstagaren far lyfta betalning för sin fordran enligt 143 § konkurslagen 
( 1n I: n5J, betrliffande fordran pii lön för uppsägningstid ph fordringens 
förfallodag och betriiffandc annan fordran utan dröjsmttl sedan fordringen 
hlivit utdelningsgill. 

När underrältelsc famnas enligt första stycket första eller andra mening
en skall konkursförvaltaren samtidigt för arbetstagarens räkning bevaka 
fordran som avses med underrättelsen. Bevakning sker genom att förvalta
ren tillsUiller konkursdomaren två kopior av underrättelsen med angivande 
av all denna avser bevakning. Förvaltaren skall i sådant fall genast under
rätta arhetstagaren om bevakningen. 

7 § 3 

HandHigges konkurs enligt IX5 * 
konkurslagen ( 1921: 225) och finnes 
anledning antaga att fordran, som 
omfatlas av garantin. kan göras gäl
lande, skall konkursdomaren ge
nast sända undcrriittelse därom till 
kronofogdemyndigheten i f.:lildenä
rcns hemortskomm11n. Sedan tid 
för gäldenärens edgång har be
stämts, skall myndigheten under
rättas därom. Myndigheten har be
hörighet som borgenär. även om 
staten icke innehar fordran hos gäl
denären. 

Första stycket gäller i tillämpliga 
delar, när konkursdomaren motta
git anmälan som avses i 186 § kon
kurslagen (/ 92 /: 225) utan att un
derrättelse som avses i 6 § lämnats 
dessförinnan. 

Handlägges konkurs som mindre 
konkurs enligt konkurslagen 
11921: 225) och finnes anledning an
taga att fordran, som omfattas av 
garantin, kan göras gällande, skall 
konkursdomaren genast siinda un
de1Tättelse därom till kronofogde
myndigheten i den ort, diir gälde
niiren hiir .H'aru i tristemtll som 
angtlr gtild i allmänhet. Sedan tid 
för gäldenärens edgång har be
stämts, skall myndigheten under
rättas därom. Myndigheten har bc
hö1ighet som borgenär, även om 
staten icke innehar fordran hos gäl
denären. 

Första stycket gäller i tillämpliga 
delar. när konkursdomaren från 
konkursfi'irmltaren mottagit anmä
lan som avses i 186 § konkurslagen 
eller frtlf.:a på annat sätt uppkom
mit om m·skrivning en• konkursen 
enligt niimnda paragraf utan att 
underrättelse som avses i 6 § läm
nats dessförinnan. 

8 §' 
Det åligger kronofogdemyndig

het som får underrättelse enligt 7 § 
att skyndsamt pröva i vad mån be
talning enligt garantin skall utgå för 
fordran i konkursen. Detta gäller 
även när fordran i konkursen på an
nat säll blir känd för myndigheten. 

"Senaste lydelse 1975: 1261. 
4 Senaste lydelse 1975: 1261. 

Det åligger kronofogdemyndig
het som får underrättelse enligt 7 § 

eller anmälan enli1-:t 185 b * kon
kurs/agen ( 192 I: 225) att skyndsamt 
pröva i vad mån betalning enligt ga
rantin skall utgå för fordran i kon
kursen. Detta gäller även när ford
ran i konkursen på annat sätt blir 
känd för myndigheten. 
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Nul'llrande lydelse 

t\rhetsgivare tir skyldig att vid kronofogdemyndighetens prövning enligt 
första stycket på anfordran Himna uppgift om arhetstagares anställnings
och avliiningsförhflllanden eller pension~forhtillanden. Undandrager sig ar
hetsµivaren att fullgöra detta. kan han efter omstiindigheterna hiimtas eller 
häktas. 

l3eslut om hiimtning eller häkt
ning meddelas av konkursdomaren 
etier framställning från kronofog
demyndigheten. Kostnaden för 
htimtning eller häktning utgar av 
allmänna medel. I övrigt gäller he
triitfande sådan åtgiird 95 § kon
kurslagen (1921: 225 J i tillämpliga 
delar. 

Beslut om hiimtning eller häkt
ning meddelas av konkursdomaren 
efter framställning från kronofog
demyndigheten. Kostnaden för 
hämtning eller häktning utgår av 
allmiinna medel. I övrigt gäller be
träffande sådan åtgärd 95 § kon
kurslagen i tillämpliga delar. 

Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsmål underrätta den i 5 § avsed
da myndigheten angående fordran som vid prövning enligt första stycket 
funnits vara betalningsgrundande. Förekommer anledning därtill fär kro
nofogdemyndigheten återkalla sitt beslut. om det sker innan utbetalning 
har tigt rum. 

11 § 5 

Överlåtes fordran, har förvärvaren rätt till garantibelopp enligt denna lag 
endast om förvärvet avsett av arbetsgivaren innehållet, ej utbetalt mät
ningsarvode eller därmed jämförlig avgift eller facklig medlemsavgift eller 
forviirvet skett sedan konkursbeslutet meddelats och förvärvaren är ar
betstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem eller fond i vars för
valtning organisationen deltar. 

Rätt till garantibelopp enligt la
gen tillkommer underhållsberätti
gad för underhallshidrag som har 
innehållits genom införsel. Sädan 
rätt tillkommer dock ej kommun 
som har utgivit bidragsförskott för 
underhållsbidrag. 

Rätt till garantibelopp enligt la
gen tillkommer underhållsberätti
gad för underhållsbidrag som har 
innehållits genom införsel. Sådan 
rätt tillkommer dock ej allmiin Fir
siikrinRskassa som har utgivit bi
dragsförskott för underhållsbidrag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser i 2 och 
6-8 §§ gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet 
meddelats före nämnda dag. 

"Senaste lydelse 1975: 1261. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast 
egendom 

Härigenom föreskrivs att 13 ~ lagen (1971: 494) om exekutiv försäljning 
av fast egendom skall ha nedan angivna lydelse. 

N111"t1ra11dc lydelse Fiireslaxen lydelse 

13 § 

Hör fastigheten till konkursbo, 
kan borgeniir som i konkursen be
rnkat fordran med panträtt eller 
bättre förmånsriitt i fastigheten be
g~ira att fastigheten säljes för hans 
fordran. om hans rätt till betalning 
ur fastigheten är ostridig eller styr
kes. 

Hör fastigheten till konkursbo, 
kan borgenär som har fordran med 
panträtt eller bättre förmånsrätt i 
fastigheten begära att fastigheten 
säljes för hans fordran, om hans 
rätt till betalning ur fastigheten är 
ostridig eller styrkes. 

Borgenär som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmäla detta hos 
överexekutor senast två veckor före bevakningssammanträdet. 

Bestämmelserna i 12 ~ äger motsvarande tillämpning i fråga om riitl att 
utlösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning av luft. 
fartyg m.m. 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning 
av luftfartyg m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen /ydelst! 

5 §' 

Hör egendomen till konkursbo. 
kan borgenär, som i konkursen be
l'akat fordran varmed är förenad 
luftpanträtt eller för vilken egendo
men svarar på grund av inteckning 
eller varmed är förenad retentions
rätt eller förmånsrätt enligt 10 § 
förmånsrättslagen ( 1970: 979), be
gära att egendomen säljes för hans 

1 Senaste lydelse 1975: 1252. 

Hör egendomen till konkursbo, 
kan borgenär. som har fordran var
med är förenad luftpanträtt eller för 
vilken egendomen svarar pä grund 
av inteckning eller varmed är för
enad retentionsrätt eller förmåns
rätt enligt 10 ~ förmånsrättslagen 
( 1970: 979), begära att egendomen 
säljes för hans fordran, om hans 



Prop. 1978/79:105 

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

689 

Fiirl'sla!:t'll lvdl'isl' 

rätt till betalning ur egendomen iir 
ostridig eller styrkes. 

Bestiimmelseqrn i 4 § ;iger motsvarande tillämpning i fraga om riitt att ut
lösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

8 Förslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

Härigenom föreskrivs att 10 § rättshjälpslagen ( 1972: 429) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuwirandc lvdc/sc 1 Föreslagen lydel.~e 

10 § 

Skall den som beviljats allmän 
rättshjälp ställa säkerhet för att få 
till stånd kvarstad. skingringsför
bud eller annan handräckning enligt 
rättegångsbalkcn eller utsöknings
lagen ( 1877: 31 s. I), får rättshjälps
nämnden utfärda ansvarsförbindel
se på statens vägnar. 

Skall den som beviljats allmän 
rättshjälp ställa säkerhet fiir att få 
till stånd kvarstad. sking1ingsför
bud eller annan handräckning enligt 
rättegångsbalken. u tsökningslagen 
( 1877: 31 s. I) eller konkurs/af:en 
( 192/:225). får rättshjälpsnämnden 
utfärda ansvarsförbindelse på sta
tens vägnar. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om verkställighet 
enligt 41 eller 42 § utsökningslagen. om allmän rättshjälp beviljats i verk
ställighetsärendet. 

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten. anses utgiften såsom 
kostnad för rättshjälpen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

1 Lydelse enligt förslag i prop. 1978/79: 90. 
44 RiksdaRen 1978/79. I sam/. Nr 105 
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När\'arandc: justitierådet Hesscr. rcgeringsrädet Hamdahl. justitierådet 

Höglund, justitierådet Hessler. 

Enligt utdrag av protokoll vid regcringssammanträde den 28 september 

1978 har regeringen på hemställan av statsrådet Sven Rom~rnus beslutat in

hämta lagrådets yttrande över förslag till 

L lag om ändring i konkurslagen (I 9:! I: 225J, 

., 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 J 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 ~indring i rättshjälpslagen ( 1972: 429>. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessom Magnus 

Åkenlahl. 

Förslagen föranleder följande yttranden inom lagrådet. 

l''örslaget till lag om ändring i konkurslagen (1921: 225) 

Lagrädct: 

Det remitterade förslaget utgör ett led i den revision av konkursrätten 

som inleddes med de är 1975 genomförda ändringarna i konkurslagen. 

Dessa ändringar. som grundade sig på förslag av lagberedningen. avsåg hu

vudsakligen vad man kan kalla den materiella konkursrätten. främst reg

lerna om förutsättningarna för att en gäldenär skall få försättas i konkurs, 

om konkursgäldenärs rådighet över sin egendom och om återvinning av 

egendom till konkursbo. En huvudtanke bakom reformen var att så lå.ngt 

som möjligt motverka otillbörliga transaktioner av gäldenären eller borge

när i samband med förestående konkurs. I det fortsatta reformarbetet har 

turen nu kommit till den del av förfarandet vid konkurs som gäller förvalt

ningen av konkursboets egendom och tillsynen över förvaltningen. I denna 

del innefattar det nu remitterade förslaget genomgripande ändringar på 

grundval av förslag som framlagts av den år 1971 tillsatta konkurslagskom-



Prop. 1978/79:105 691 

mitten. Samtidigt föresl:'l.s ändringar i rt:'glema om konkursgäldenärens rö

relsefrihet och om tvångsmedcl mot gäldenären. 

Enligt gällande rfltt handläggs en konkurs antingen enligt regler som är 

avsedda för konkursfö1farandet i allmänhet. s. k. ordinär konkurs. eller en

ligt särskilda regler. avsedda för fall då boets tillgtmgar inte förs lär till kost

naderna för ett förfarandet enligt de allmänna reglerna. s. k. fattigkonkurs. 

I fråga om ordinär konkurs syftar det remitterade förslaget till en ordning 

för förvaltning m:h tillsyn som är effektivare än den nuvarande och samti

digt biittre anpassad till nutida samhällsförhållanden. Det nuvarande syste

met med fattigkonkurs ersätts av en ny ordning för handläggning av vad 

som i förslaget benämns mindre konkurs. Denna handläggningsform för 

mindre konkurs skall tillämpas också i åtskilliga fall som nu följer reglerna 

för ordinär konkurs. Den blir sålunda enligt förslaget tillämplig både i fall 

då det finns anledning anta. att boet ej räcker till betalning av de konkurs

kostnader som annars skulle följa, och i fall då boet med hänsyn till sin om

fattning och övriga förhållanden är av enkel beskaffenhet och konkursen 

med fördel kan genomföras utan hevakningsfö1färande. Skillnaden mellan 

de båda handläggningsformerna kommer därmed att främst hänföra sig till 

hevakningsförfarandet. i det att sådant förfarande skall äga rum i ordinär 

konkurs men ej i mindre konkurs. 

Liksom i fråga om ordinär konkurs är förslagets syfte i fråga om mindre 

konkurs att åstadkomma en effektivare konkursförvaltning. En viktig ny

het är sålunda. att förvaltare skall förordnas också i mindre konkurser. 

Förvaltningen skall i båda slagen av konkurser handhas av specialister. i 

första hand avses advokater. Förvaltaren får en i huvudsak självständig 

ställning i förhållande till tillsynsorgan och borgenärskollektiv men skall i 

viktigare frågor samråda med sådana borgenärer som särskilt berörs av 

frågan. Även i mindre konkurs skall det åligga förvaltaren bl. a. att utreda 

orsakerna till obeståndet samt undersöka om möjlighet finns till återvin

ning och om skäl föreligger till misstanke om gäldenärsbrott. 

Mot förslaget i stort finns enligt lagrådets mening ej anledning till erinran 

såvitt avser de skilda handläggningsformema och konkursförvaltningens 

. anordnande. 
När det gäller tillsynen över förvaltningen vill lagrådet däremot dröja nå

got längre vid förslaget. I denna del innebär förslaget, att rättens ombuds

man avskaffas och att konkursdomaren inte skall ha någon tillsynsfunk

tion. I stället skall enligt förslaget kronofogdemyndighet ha tillsyn över 

förvaltningen. såväl när fråga är om ordinär konkurs som i fråga om mind

re konkurs. Till stöd för förslaget anförs att kronofogdemyndigheterna har 

stor erfarenhet av exekutiv verksamhet över huvud och har nära kontakt 

med konkursförvaltning på grund av sin befattning med skatteindrivning 

och statlig lönegaranti i konkurs. Därjämte åberopas organisatoriska skäl. 

Lagrådet anser sig kunna godta förslaget sa vitt det innebär att tillsynen 

förs över till en myndighet. Däremot inger förslaget betänkligheter. inte 



Prop. 1978/79: I OS 692 

minst av prim.:ipidl natur. mot vakt av myndighet för uppgiften. Under re

missbehandlingen av konkurslagskommittens betänkande <SOU 1977: 29) 

··Konkursförvaltning'" har också åtskillig kritik framförts mot förslaget att 

göm kronofogdemyndighet till tillsynsmyndighet. 

Liksom själva konkursförvaltningen skall tillsynen däröver utövas med 

samtliga borgenärers intressen för ögonen. Betydelsefullt härvidlag är att 

förvaltningen bedrivs med sådan energi att även de oprioriterade borgenä

rerna om möjligt kan fä. utdelning och att verksamheten alltså inte begrän

sas till att tillgodose sådana borgenärer som har förmånsrätt för sin förd-

ran. 
Vid bedömande av förslaget att tillsynen skall utövas av kronofogde

myndighet bör beaktas att staten i de flesta konkurser - bäde sådana som 

enligt förslaget skall handläggas som ordinär konkurs och sådana som skall 

hanJliiggas som mindre konkurs - iir den största fordringsiigaren pä grund 

av att gäldenären häftar för ogulden skatt eller pä grund av att staten inträtt 

i arbetstagares rätt mot gäldenären till följd av att belopp utgivits enligt 

statlig lönegaranti. Båda slagen av fordringar är förenade med förmånsrätt. 

Staten säsom innehavare av skattefordringar företräds i konkursen av kro

nofogdemyndighet. Detsamma är i regel fallet beträffande fordran på 

grund av lönegaranti. 

Ett tidigare förslag ( prop. 1975/76: 21 ()) att kronofogdemyndighet i regel 

skulle vara förvaltare i mindre konkurser ledde inte till lagstiftning. I kriti

ken mot detta förslag framhölls bl. a. att det av principiella skäl var mindre 

lämpligt att kronofogdemyndighet skulle handha konkursförvaltningen 

\LU 1976/77: 11 s. 36). 
Principiella invändningar av samma art kan riktas mot att företrädare för 

en av borgenärerna, säsom enligt nu föreliggande förslag, i stället skall ut

öva tillsyn över förvaltningen. Sådana invändningar bemöts i remissproto

kollet bl. a. med att kronofogdemyndigheten inte - såsom för närvarande 

rättens ombudsman - skall medverka vid förvaltningen och med att en 

särskild jävsregel föreslås av innebörd att tjänsteman vid kronofogdemyn

dighet, som tagit befattning med indrivning av fordran som görs gälla11de i 

konkursen eller vidtagit exekutiv åtgärd för uttagande av sådan fordran. 

inte fär fullgöra tillsynsuppgift i konkursen. 

Härtill är att säga att de principiella invändningarna mot att lftta en bor

genär fä en särställning i fråga om tillsynen - en verksamhet som kräver 

objektivitet och obundenhet gentemot olika ekonomiska intressen i kon

kursen - är väl så starka som de principiella invändningar som kan anföras 

mot att, som fallet var i det tidigare förslaget. tillerkänna samma borgenär 

ett särskilt inflytande över själva konkursförvaltningen. I ett. visserligen 

speciellt. fall har tillsynsmyndigheten för övrigt i det nu föreliggande för

slaget fått en direkt förvaltningsuppgift, nämligen att vid oenighet mellan 

två eller nera förvaltare i en konkurs träffa avgörande beträffande förvalt

ningsåtgärd (50 § tredje stycket). Anledning saknas visserligen till annat 
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antagande än att de tjänstemän hos kronofogdemyndighet. som skulle an

förtros tillsynsgöromälen. skulle efterstriiva ohjektivitel vid fullgörande! 

av dessa. Sammanförandet hos en och samma myndighet av uppgifterna 

alt hådc företräda statens - i allmiinhet dominerande - borgenärsintresse 

och utöva tillsyn i alla borgenlirers intresse kan dock vara ägnat alt leda till 

att tillsynsarhetet influeras av myndighetens verksamhet för indrivning av 

de statliga fordringarna. I alla händelser kan uppfattningen att stl är fallet 

lätt vinna insteg hos konkursborgenärer i allmänhet. Redan det anförda ta

lar enligt lagrädcts mening för att tillsynen anordnas på annat sätt än som 

föreslagits. 

När det gäller de organisatoriska skäl som kan anföras för att anförtro 

tillsynen ftt kronofogdemyndighet vill det synas som om skälen inte har 

den tyngd som tillagts dem i remissprotokollet. Enligt detta bör inte alla 

kronofogdemyndigheter göras till tillsynsmyndighet. I stället förordas en 

stark koncentration. så att i princip endast en kronofogdemyndighet i var

je län skall anförtros tillsynsuppgiften. I vissa fall skall en kronofogdemyn

dighet kunna ha mer än ett län till verksamhetsområde. i andra skall mer än 

en kronofogdemyndighet kunna förekomma som tillsynsmyndighet i ett 

Hin. Det anses möjligt och önskvärt att inrätta speciella tillsynsenheter vid 

vissa tillsynsmyndigheter. Den nya tillsynsordningen medför enligt remiss

protokollet behov av resursförstärkning hos de kronofogdemyndigheter, 

som skall anförtros tillsynen. och hos riksskatteverket, som är central

myndighet i administrativt hänseende för kronofogdemyndigheterna. Vid 

de In: största kronofogdemyndigheterna i landet har enligt vad som upp

lysts inrättats tjlinster för utredning, bedömning och rådgivning i företags

ekonomiska och revisionstekniska frågor. Innehavarna av dessa tjänster 

bör enligt remissprotokollet kunna utnyttjas vid tillsynen i konkurser. I öv

rigt avses tillsynsmyndigheternas behov av expertis av detta slag till en 
hörjan hli tillgodosett genom att tjänstemän vid länsstyrelserna anlitas. 

Den nu angivna koncentrationen av tillsynsuppgifterna till i princip en 
myndighet i vaije län jämte hehovet av förstärkning med expertis som inte 

finns vid kronofogdemyndigheterna gör att dessa inte heller från organisa

torisk synpunkt framstår som mest närliggande för tillsynsuppgifterna. I 

och för sig skulle en domstol för varje län eller för en grupp av län kunna 

på sätt som föreslås för kronofogdemyndigheterna organiseras för att ta 

hand om tillsynsuppgifterna. Emellertid kan det inte förnekas att dessa 

uppgiftt:r faller utom ramen för domstolarnas verksamhet i övrigt. Vidare 

synes det ligga ett visst värde i att tillsynsmyndigheten kan överklaga be

slut av konkursdomaren. en uppgift som knappast kan läggas på en dom

stol. 

Med det verksamhetsområde som sålunda avses för tillsynsmyndigheten 

är det enligt lagrådets mening naturligt att lägga tillsynsuppgifterna på läns

styrelserna. I vissa delar av landet torde det vara lämpligt att en länsstyrel

se är tillsynsmyndighet för mer än ett län. I vart fall med en resursförstärk-
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ning motsvar<mde den som avses knmma kronofogdemyndigheterna till 

del. om dessa myndigheter skulle överta tillsynsuppgifterna, synes det va

ra helt mi.ijligt all organisera ett tillräckligt antal länsstyrelser så att de blir 

viil skickade att vara tillsynsmyndigheter. Möjligheterna till en ändami\ls

cnlig organisation synes siirskilt goda med hänsyn till den allmänna omor

ganisation av den statliga liinsförvaltningen som föresl.:\s i budgetproposi

tionen 1979 (prop. 1978/79: IOO bil. 18). De uppgifter i fri\ga om utbildning 

och information som enligt remissprotokollet avses ankomma pi\ riksskat

teverket torde kunna fullgöras även om länsstyrelse blir tillsynsmyndighet 

i konkurs. 
Ph grund av det anförda förordar lagrådet att uppgiften att vara tillsyns

myndighet i konkurs anförtros Hinsstyrelse. Detta påkallar ändringar i 27, 

42 och W9 ** i det remitterade förslaget varjämte 208 ~ bör utgi\. Till dessa 

;indringar återkommer lagrådet i det följande. 

Hesser, Hamdahl och Hesslcr: 

I rcmissprutokollet (avsnitt 5.7.8> berörs den situationen att konkurs

boets tillgilngar ej försliir till betalning av konkurskostnader och övriga 

massaskulder. Som av framställningen framgår har i rättsfallet NJA 1945 s. 

177 ansetts, all konkursbo ej kan försättas i konkurs. 

Niimnda avgörande har blivit föremi\l för kritik si\väl inom litteraturen 

som i lagstiftningssammanhang. Inom litteraturen har avgörandet kritise

rats frfönst av Welamson. utförligast i en uppsats i SvJT 1952 s. 401 ff. 
Riittsomrtidct har i Welamsons framstiillningar blivit belyst och klarlagt i en 

helt annan utsträckning än som var fallet vid tidpunkten för 1945 års avgö

rande. Skiilen för att p;\ konkursbo tillämpa allmänna regler om verkan av 

rättssubjekts insolvens och sålunda för att reglerna om försättande i kon

kurs borde gälla har kommit att framsti\ som starkare än vid frågans tidiga

re behandling. Hhr mf1 ~iven hänvisas till en uppsats av Rydin i SvJT 1977 

s. 298 ff. 

Även lagberedningen kritiserade i betänkandet Utsökningsrätt X (SOU 

1970: 75) 1945 års avgörande. Beredningen ansåg sig dock inte böra föresli'l 

någon bestämmelse som tog avstånd från praxis. Ej heller i förevarande 

förslag anses ni\gon lagbestämmelse böra upptas. 

Welamson framhåller i sin utredning 1952, att om reglerna om försättan

de i konkurs ej anses formellt gällande det likv~il blir nödvändigt att tilläm

pa konkursreglerna analogt i flera hänseenden (se även justitierådet Hell

quists yttrande i 194.'i års rättsfall). 1 en del frågor måste dock ovisshet rå

da. Beträffande reglerna om återvinning anses. med hänsyn till dessa reg

lers karaktär. nagon analogisk tillämpning ej kunna komma i fråga. 

Skevheten med en ordning, som innebär att konkursbo ej kan försättas i 

konkurs. har markerats ytterligare genom den år 1970 tillkomna lönegaran

tilagen. En förutsättning för att denna lag skall bli tillämplig är. att arbets

givaren är försatt i konkurs. Eftersom det numer inte sällan förekommer. 
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att giiklcniirs riirclse drivs vidare i konkursboets regi. skulle tydligen ett 

för de hos boet anställda oacceptabel! liige intriida, om lagen ej kunde till

Himpas vid boets insolvens. Man torde också i det praktiska riittslivct ha 

funnit nödviindigt att tilHimpa lagen analogt i fdga om arhetstagare som iir 

anstiillda hos konkursbo. 

Riittsliiget synes sr1lunda för närvarande vara det all man i praktiken 

nödgats att pa den ena punkten efter den andra. trots att nagot konkursbe

slut ej föreligger. lik vlil tillämpa konkursriittsliga regler för insolvent kon

kursbos del. Cndantag torde dock gälla betriiffandc <le viktiga återvin

ningsrcglerna. diir analogisk tilHimpning ej anses kunna komma i fraga. Ett 

st1dant riittstillstånd kan knappast anse~ tillfredsstiillande. 

Aven om den praktiska betydelsen av förevarande fråga ej fr1r överdri

vas. hör man efterstriiva en lagreglering av hithörande problem. Detta kan 

otvivelaktigt ske pfl annat sätt iin genom atl möjlighet öppnas att försiitta 

konkursho i konkurs. Den enklaste lösningen synes dock vara att nu frfrn

gå den regel som fastlades i 1945 tirs riittsfall. En laghestiimmelse i iimnet 

kunde f{1 innehf1llet. att konkursbo. som är insolvent. kan försiittas i kon

kurs samt att vad som i konkurslagen är föreskrivet om giildeniir i sfldanl 

fall skall giilla konkurshoet. 

Den sakligt sett mest närliggande platsen för ett stadgande om möjlighet 

att forsiitta konkursbo i konkurs skulle väl vara I * konkurslagen; stadgan

det kunde där tas upp som ett nytt tredje stycke. Det mäste emellertid 

medges att stadgandet i sä fall finge en stl framträdande plats i lagen att det 

knappast kunde anses stfl i proportion till bestiimmelsens vikt och praktis

b. betydelse. Limpligast synes vara att hestiimmelsen tas upp som en ny 

193 *i konkurslagen. En sfldan placering i lagen kunde också vara motive

rad, om sf1som hiir föreslagits i tydlighetens intresse föreskrivs. att. om 

konkursbo försätts i konkurs, vad som i lagen är stadgat om gäldenär skall 

g;il!a konkursboet, si'.llunda inte gäldenären i den ursprungliga konkursen. 

Det mä anmärkas att någon mer utförlig reglering av detta siikcrligen 

ganska sparsamt förekommande fall inte torde vara erforderlig. Den lag

tekniska lösningen kan alltså inte sägas vara komplicerad. Innebörden av 

den nu föreslagna hcstämmelsen är att vanliga regler om tillsättande av för

valtare. om horgenärssammanträde, om bevakning och utdelning etc. får 

tilliimpas. Borgenärer i den nya konkursen blir de som är massaborgenärer 

i den ursprungliga konkursen. I allt fall om konkursboets insolvens inte 

kan sägas hem på försumlighet hos förvaltaren. synes något hinder ej kun

na föreligga mot att till förvaltare i den nya konkursen utses samma person 

som är förvaltare i den ursprungliga konkursen. En situation där ett sådant 

arrangemang kan te sig naturligt är den att förvaltare i den ursprungliga 

konkursen entledigats t. ex. på grund av missvård och ersatts av en ny. 

Det kan då vara lämpligt att den sistnämnde - som är väl insatt i boets för

hflllanden - fär handha förvaltningen även i den nya konkursen och där 

för möjlighet att ansHilla återvinningstalan rörande rättshandling som före-
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tagits av den tidigare förvaltaren. 

Om miijlighct öppnas att försiitta konkursbo i konkurs, torde därav följa 

all n~igot hinder mot att rnassaborgeniir fär utmätning hos konkursbo ej 

kan föreligga (jfr NJA 1951 s. :!38). 

//iig/1111d: 

I remissprotokollet (avsnitt 5. 7 .H) berörs det fallet att konkursbos till

gtlngar inte fiirslär till betalning av konkurskostnader och annan boets 

giild, s. k. massaskulder. Som framgt1r av framställningen har i rättspraxis 

ansetts, att konkursbo inte kan försiittas i konkurs (NJA 1945 s. 177). För

slag till reglering av frf1gan lagstiftningsvägen läggs ej fram nu. Däremot 

föresl[1s en mindre ltmgtgi\ende regel som innebär att i fall som nu sagts 

konkurskostnaderna skall utgil ur boet framför annan skuld som boet har 

f1Jragit sig. 

Den enligt riittspraxis rådande ordningen, att konkursbo inte kan försät

tas i konkurs. har blivit föremftl för kritik bi\de i litteraturen och i lagstift

ningssammanhang. Fastiin frågan har diskuterats upprepade gi\nger i lag

stiftningsarbetet pt1 senare tid har den inte föranlett något förslag till regle

ring. Det tyder pf1 all det praktiska behovet av en reglering inte framtriitt 

simldes starkt. En ändring i detta hänseende kan emellertid sägas ha skett 

genom tillkomsten av lagen ( 1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs. 

En förutsättning för att denna lag skall bli tillämplig är, att arbetsgivaren är 

försatt i konkurs. Eftersom det numera inte sällan förekommer. att en kon

kursglildenärs rörelse drivs vidare i konkursboets regi. innebär det klara 

oliigenhetcr for de hos boet anställda att lagen inte är tillämplig vid boets 

insolvens. 1 praktiken torde det ocksi\ ha blivit nödvändigt att tillämpa la

gen analogt i fri\ga om arbetstagare som är anställda hos konkursbo. 

Frägan om löneskyddet för de anställda när konkursbo fortsätter att dri

va rörelse kriiver tydligen sin lösning inom lagstiftningen. Olägenheterna 

av att lönegarantilagen egentligen inte är tillämplig annat än när arbetsgiva

ren är försatt i konkurs kan avhjälpas även på det sättet att tilllämpnings

området för lönegarantilagen utvidgas. Motsvarande reglering i våra nor

diska grannländer har sälunda ett vidsträcktare tillämpningsområde än den 

svenska lagen. I remissprotokollet uttalas att frågan om löneskyddet för de 

anställda kommer att bli föremål för överväganden inom arbetsmarknads

departementet i anslutning till den pågående översynen av det statliga 

engagemanget för nedläggningshotade företag. Det synes önskvärt att i 

detta sammanhang tas upp till prövning inte bara frägan om tillämpnings

området för lönegarantilagen utan ocksi\ frågan om konkursbos försättan

de i konkurs. Tillrfö.:kligt underlag för en bedömning av denna fråga saknas 

enlil,!t min mening i nu förevarande lagstiftningsärende. En klarare belys

ning av det praktiska behovet och de praktiska konsekvenserna av en reg

lering behövs. I allt fall synes frågan böra tas upp ,till grundligt övervägan

de b{1de i sak och lagtekniskt innan den fortsatta översynen av konkursla-
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gen avslutas. 

Lagrcldet: 

I frti.ga om detaljutformningen av det remillerade förslaget har. till följd 

av all föredragningen inför lagrti.det pi1börjats innan förslaget färdigställts, 

åtskilliga synpunkter från lagrf1dcts sida kunnat beaktas redan under för

slagets utarbetande. I sitt slutliga ski1.:k ger det remilleradc förslaget anled

ning till följande yllcrligare synpunkter av lagrädet. 

14 a och 14 b ** 
I paragraferna har tagits upp nya bestämmelser om kvarstad och sking

ringsförbud samt om reseförbud m. m., när konkursansökning är föremål 

för prövning. I bcstiimmelscrna anges under vilka förutsättningar förord

nam.le om sflllana siikerhetsätgiirder kan meddelas. Vidare stadgas hl. a. att 

vad som enligt 15 kap. rättegtmgsbalkcn gäller om kvarstad och skingrings

förbud och om reseförbud skall äga motsvarande tillämpning, om ej annat 

följer av konkurslagen. 

Såsom framhälls i remissprotokollet skall enligt bestämmelserna säker

hets<'itgärd endast gälla för tiden fram till dess konkursansökningen prö

vas. Siikerhctsf1tgiird gäller alltsf1 inte för tid därefter och beslut om säker

hetsMgärd kan ej meddelas i samband med målets avgörande. Bestämmel

sen i 15 kap. 6 * rättegängsbalken. att rätten när målet avgöres skall pröva 

om silkerhets:'itgärd fortfarande skall bestä, har alltså inte någon tillämplig

het. 

Enligt bestämmelserna ankommer prövningen av begäran om säkerhets

åtgärd på konkursdomaren eller rätten. Såsom anförs i remissprotokollet 

kan beslut i sådan fråga överklagas till hovrätten genom besvär. Uttalan

det avser tydligen bf1de fall när begäran bifalles och fall då den avslås. 

Paragraferna innehåller inte någon bestämmelse som är direkt tillämplig 

på förfarandet när konkursansökning efter överklagande är anhängig i 

hovrätt. Av hänvisningen till 15 kap. rättegångsbalken följer emellertid att 

ansökan om siikerhetsi'ltgärd kan göras hos hovriitten. Enligt 5 *i nämnda 

kapitel meddelas nämligen beslut, som avses i kapitlet. av den rätt där rät

tegången är. 

18 a * 
Enligt första sty1.:ket i paragrafen skall konkursdomaren i samband med 

all beslutet om konkurs meddelas bestämma huruvida konkursen skall 

handläggas i ordinär ordning eller som mindre konkurs. I remissprotokol

let framhälls att detta avgörande skall träffas av konkursdomaren oavsett 

om konkursbeslutet har meddelats av honom eller av rätten eller av högre 

instans. 

I remissprotokollet uttalas. att det torde ligga i sakens natur att beslut 

om handläggningsformen skall tillämpas tills vidare utan hinder av att be-
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sv;ir anförs. Att en <1dan ordning biir giilla iir ncbi1 enligt lagri1dets me

ning naturligt (jfr lagri1dcts uttalande i prop. 1975/76: 210 s. 3 J3). I tydlighe

tens intresse synes dlKk en uttry1.:klig föreskrift härom höra meddelas. En 

si1dan föreskrift kan Himpligen tas upp i 25 * konkurslagen i anslutning till 

den diir givna bestiimmelsen. all heslut om konkurs gflr i verkställighet 

utan hinder av all lindring i heslutet sökes. och fä lydelsen att detsamma 

skall giilla beslut om formen för konkursens handliiggning. 

Den föreslagna bestämmelsen blir tilliimplig Mde i fri1ga om beslut som 

meddelas av konkursdomaren och i fr~1ga om beslut. som efter överklagan

de meddelas av hiigre instans. 

Beslut om val av handliiggningsform är av grun<lltiggande betydelse för 

konkursfiirfarandet. Enligt 18 a * andra stycket i förslaget skall konkurs

domarens beslut i denna fråga kungöras. Enligt lagrf1dets mening bör ;iven 

högre rtius be!'.lut i slidan frt1ga kungöras. om beslutet innentir lindring av 

handfoggningsformen. Det torde böra ankomma på konkursdomaren all 

utförda sf1dan kungörelse. En bestämmelse härom synes böra införas i an

slutning till 2n ~ konkurslagen, som innehåller bestämmelse om kungöran

de av högre riills beslut att upphäva konkurs. Lämpligast synes vara att 

bestiimrneben Eir utgöra en särskild paragraf. som med beteckningen 

25 a *tas in niirmast för 26 *· 

Niir beslut meddelas om handliiggningsform. skall konkursdomaren en

ligt förslaget genast vidta vissa åtgärder. Bestämmelser hiirom ges i fråga 

om ordiniir konkurs i 19 *och i fråga om mindre konkurs i 185 a *· Både 

19 *och 185 a * iir avfattade så att de iir tilliimpliga även niir beslutet om 

handläggningsform meddelas av högre ditt. Det synes dock liimpligt att i 

den nya 25 a *· som enligt lagrådets mening bör införas. tas in en erinran 

om att konkursdomaren, när högre rätt ändrat beslut om handläggnings

form, skall vidta de ätgtirder som är föreskrivna för den handläggningsform 

som skall tillämpas enligt den högre rättens beslut. 

Nlir den högre riittens beslut innebär att konkurs. som enligt beslut av 

den fägre instansen skulle handläggas i ordinär väg i stället skall handfag

gas som mindre konkurs, blir enligt det sagda 185 a * tilliimplig. Konkurs

domaren skall enligt denna bestämmelse genast utse en förvaltare att hand

ha förvaltningen av boet. Har interimsförvaltare redan förordnats, torde 

denne i regel kunna utses att vara förvaltare enligt 185 a *· Stundom torde 

det dock kunna komma i fråga att entlediga interimsförvaltaren och utse 

annan person till förvaltare enligt 185 a ~. Konkursdomaren hör vidare in

stiilla utsatt första borgen~irssammanträde. Föreskrift härom synes höra 

tas in i konkursförordningen. 

Innebär den högre rättens beslut att konkurs. som enligt den lägre in

stansens beslut skulle handliiggas som mindre konkurs, i stället skall hand

läggas i ordiniir viig, blir 19 * tillämplig. I första stycket innehf1ller denna 

hl. a. föreskrift om att de tider, som av konkursdomaren skall tillämpa~ vid 

bestämmande av bevakningstid, skall räknas från konkursbeslutet. I nu 
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avsedda fall hiir dessa tider i stiillet riiknas fran dagen för utfardandet av 

kungörelse om den högre riittens heslut, jfr 185 h *· I 19 *andra stycket 

föreskrivs att vad konkursdomaren har bestämt enligt första stycket skall 

intas i konkurskungörelsen. Niir hiigre riitt heslutat att konkurs skall hand

liiggas i ordiniir ordning, hiir vad konkursdomaren bestiimmer i niimnda 

hiinseende i stiillet tas in i kungörelse som utfördas om den högre rlittens 

beslut. Fiireskrifter i de friigor som nu berörts bör meddelas i det stadgan

de som enligt lagri\dets mening hiir upptas som 25 a S. 
Om i anledning av den liigre instansens beslut förvaltare redan har hun

nit tillsiittas, har konkursdomaren även att överväga om förvaltarbyte är 

erforderligt. S~tdant byte torde visserligen normalt inte hehöva ske men 

kan i speciella fall var motiverat, jfr vad som i remissprotokollet uttalas för 

motsvarande frftga vid tilliimpning av 185 h s. Vad angär bouppteckning 

bör si\dan inte behöva uppriillas pä nytt. Ej heller bör det krävas all giilde

niiren eller annan som avlagt bouppteckningsed eller beedigat viss uppgift i 

bouppteckningen iiter fullgör st1dan edgiing. Även i dessa delar hör 185 h * 
kunna tilliimpas analogivis. Uttryckliga föreskrifter i nu nämnda hänseen

den synes alltsft ej hehövas. 

I enlighet med det anförda skulle den nya 25 a * kunna fä förslagsvis 

följande lydelse: 

"Beslutar högre riitt 

l. att konkurs, hetriiffande vilken besliimts att den skall handliiggas i en

lighet med vad som i allmänhet är föreskrivet i frf1ga om konkurs. i stiillet 

skall handliiggas som mindre konkurs, eller 

2. att konkurs, beträffande vilken bestämts att den skall handläggas som 

mindre konkurs, i stället skall handläggas i enlighet med vad som i allmän

het är föreskrivet i fråga om konkurs, 

skall konkursdomaren genast låta kungöra den högre rättens beslut. 

Konkursdomaren skall vidtaga de åtgiirder som äro föreskrivna för den 

handläggningsform som skall tillämpas enligt den högre rättens beslut. I 

fall som avses i första stycket 2 skola de tider, som enligt 19 §första styc

ket skola riiknas från det beslutet om konkurs meddelades, i stället räknas 

från dagen för utfärdandet av kungörelsen. Vad konkursdomaren bestäm

mer enligt 19 *första stycket skall intagas i kungörelsen." 

Enligt 18 a ~första stycket andra meningen i förslaget skall konkursdo

maren i samband med att beslut om konkurs meddelas bestämma den eller 

de ortstidningar i vilka kungörelser om konkursen skall införas. Av denna 

bestämmelse följer att kungörelse enligt den nu föreslagna paragrafen skall 

införas i den eller de ortstidningar som konkursdomaren sålunda bestämt. 

I rernissprotokollet uttalas, att det i fall då högre rätt beslutar om ändring 

av handläggningsformen bör ankomma på den rätten att ta ställning till om 

de av konkursdomaren tidigare vidtagna åtgärderna skall upphävas. Så

som framgår av det föregående torde det emellertid följa av förslaget att de 

olika följdåtgiirder som beslutet föranleder skall vidtas av konkursdoma-
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ren. Limpligen bör den högre rLitten i sitt heslut ta in en föreskrift om all 

beslutet skall översiindas till konkursdomaren för vidtagande av de iitgiir

der som ankommer pft honom. Föreskrift hiirom torde böra meddelas i 

konkursförordningen. 

27 * 
Det remitterade förslaget utgär frttn att frågor som avses i denna para-

graf vid tvist skall prövas av kronofogdemyndighet. Bestiimmelsen i fjärde 

stycket att prövningen skall ankomma ptt tillsynsmyndigheten fär ses mot 

bakgrunden av att kronofogdemyndighet är tillsynsmyndighet. Lagrådets 

förslag att länsstyrelse skall vara tillsynsmyndighet föranleder jlimkningar 

i tjiirde och femte styckena. Om kronofogdemyndighet inte skall vara till

synsmyndighet, kan det emellertid ifri'lgasiittas om man inte bör behälla 

nuvarande ordning för prövning av tvist som avses i paragrafen. Frågan 

synes böra hli föremål för forts<1tt iivervägande. 

42 * 
Lagrådet har förordat att liinsstyrelse skall var tillsynsmyndighet. I en-

lighet härmed bör i andra stycket av denna paragraf i en första mening 

stadgas, att tillsynsmyndighet iir länsstyrelsen. En andra mening bör inne

h<rna. att regeringen får förordna :Jtt viss länsstyrelse skall vara tillsyns

myndighet för tvä eller flera län. 

54 * 
I paragrafen ges regler om användandet av tv:'tng som kan komma i fr:'t-

ga. om förvaltaren begärt handräckning hos kronofogdemyndigheten för 

att komma i besittning av egendom för konkursboets räkning. l remisspro

tokollct framhålls att tv[mg skall kunna tillgripas även mot annan än gälde

nären. exempelvis en tredje man som innehar egendomen. Det uttalas, att 

om tredjemannen gör glillande att han inte är skyldig att lämna ut egendo

men det Miggcr kronofogdemyndigheten att pröva invändningen. I special

motiveringen till förevarande paragraf sägs, att det för att handräckning 

skall kunna ske mot tredjemannens bcstridande krävs, att saken iir uppen

bar. 

Med anledning av dessa uttalanden vill lagrådet stryka under, att tvångs

användning mot tredje man, dä denne gör gällande rätt till egendom som 

finns i hans besittning, endast bör förekomma i rena undantagsfall. Det hör 

ej komma i frilga, att kronofogdemyndigheten skall gå in på någon mer 

självständig prövning av de civilrättsliga förhållandena. Läget bör vara så

dant att tredjemannens invändning - såsom det heter i ett av departe

mentschefen godtaget uttalande av lagberedningen rörande en motsvaran

de bestämmelse i lagrådsremissen beträffande utsökningsbalk (2 kap. 17 *) 
- kan lämnas utan avseende. 
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66, 67 och 149 ** 
De i 6 7 *första stycket i det remitterande förslaget upptagna hest:immel

serna om att försiiljning i vissa fall får iiga rum utan hinder av vad som före

skrivs i 63 och 66 ** hlir mera ltittHista om de för sin plats i sistniimnJa pa

ragrafer. 

Detta kan ske genom att i 63 * införs ett nytt andra stycke av inneh(1ll att 

utan hinder av första stycket försäljning av egendom i boet H\r äga rum un

der de föruts~ittningar som i förslaget anges i 67 * första stycket. I 66 * hör 

andra meningen lyda, att vad som sagts nu utgör ej hinder mot fiirsiiljning. 

om säd;m iir förenlig med ackordsförslaget eller föranledes av skiil som 

siigs i 63 * andra stycket första och andra meningarna eller behövs för ~in

damal som angives i 171 *eller särskilda skäl annars föreligga. Iakttas vad 

nu sagts kan 67 *första stycket utgt1. I 149 *andra stycket hör då hhnvis

ningen till 67 * första stycket andra och tredje meningarna utbytas mol en 

hänvisning till 63 *andra stycket andra och tredje meningarna. 

185 d * 
Medel som vid avskrivning enligt förevarande paragraf kan finnas i kon-

kurshoet skall i första hand tas i anspråk för betalning av konkurskostna

derna och andra massaskulder. Såsom uttalas i remissprotokollct får för

valtaren. för att anskaffa medel till stidan betalning. försiilja boets tillgtmg

ar liven efter det att konkursen avskrivits. Någon lagbestiimmelse härom 

anses inte behövlig. Emellertid föreskrivs i I ::!4 och 171 **för där avsedda 

fall av avskrivning eller nedläggning av konkurs att, innan egendomen i 

boet återstiilles till giildenären, förvaltaren skall av densamma, såvitt den 

förslår, betala konkurskostnaderna och den gäld, som boet eljest mti ha 

i\samkat sig. En motsvarande bestämmelse bör införas som ett sista stycke 

i 185 d §. 

185 f § 

Enligt det föreliggande förslaget skall konkurs handläggas som mindre 

konkurs inte bara när anledning finns till antagande, att boet inte räcker 

till betalning av de konkurskostnader som annars skulle följa. utan också 

när boets medel kan räcka till utdelning åt borgenärerna, blott boet är av 

enkel beskaffenhet och konkursen med fördel kan genomföras utan bevak

ningsförfarande. I sistnämnda fall skall, om medel finns utöver vad som 

behövs för betalning av konkurskostnaderna och annan skuld som boet har 

ådragit sig, utdelning till borgenärerna äga rum enligt utdelningsförslag 

som upprättas av förvaltaren och fastställs av konkursdomaren. I anslut

ning härtill stadgas i 185 f § sista stycket i förslaget att konkursdomaren 

skall, när beslut om fastställelse av utdelning meddelas, samtidigt besluta 

om avskrivning av konkursen. Terminologin är hlir densamma som när till

gångarn:l inte räcker till betalning av konkurskostnaderna och annan skuld 

som boet har ådragit sig. Även i sådant fall skall konkursdomaren, enligt 

185 d § andra stycket i förslaget, besluta om avskrivning av konkursen. 
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Detta senare övcrensstiimmer mcJ giillande riitl. Enligt 185 * 4) konkurs

lagen skall niimligen konlrnrsJomarcn medJela beslut om avskrivning av 

konkursen, om Jet ej blir åJagalagt, att tillgång finns till hestriJanJe av 

konkurskostnaJerna. och inte heller siikerhet stiills för dessa. 

I det fall ilter att medel finns till utdelning fil horgeniirerna skall enligt nu

varande ordning utdelningsförslag uppriittas och hällas tillgängligt för 

granskning. varom kungörelse skall utfärdas och undcrrilttclse ske till 

hl. a. i utdclningsfiirslaget upptagna borgenärer ( 129 * konkurslagen). Niir 

förslag till slututdelning enligt utfärdad kungörelse först är att tillgä för 

granskning anses konkursen enligt 146 * konkurslagen avslutad, oaktat 

vissa ouppklarade frågor. angivna i nämnda lagrum. återstär. Pä samma 

slitt skall enligt det remitterade förslaget konkursen för det fall att den 

hand!Liggs som ordinär konkurs anses avslutad, niir förslag till slututdel

ning enligt utfärdad kungörelse först lir att tillgå fi.)r granskning. Konkurs

lagen har lämnats oförlimlrad i denna del. 

Enligt lagrådets mening bör i fn'lga om konkursens avslutande termino

login vara densamma för alla fall dtt utdelning sker till borgenärerna. oav

sett om konkursen handlagts som ordinär konkurs eller som mindre kon

kurs. Termen avskrivning bör användas endast för de fall dh konkursen 

avslutas utan att utdelning till borgenärerna skett. 

I enlighet med det sagda förordar lagrttdet, att sista stycket i 185 f ~ fär 

lydelsen, att när beslut om fastställelse av utdelning meddelas konkursen 

anses avslutad. 

Den sttlunda föreslagna lydelsen föranleder jämkningar i 185 g * andra 

stycket och 187 § första stycket i förslaget. 

191 * 
Enligt bestämmelserna i förevarande paragraf om klander av redovis-

ning får borgenär klandra redovisning som avses i 189 § eller 190 § andra 

stycket i del remitterade förslaget. Av bestämmelserna följer att borgenär 

inte får klandra redovisning som skall avges enligt 186 §,dvs. i fall dtt be

slut om avskrivning meddelas av den anledningen att det i konkurs som 

fri\.n början handlagts som ordinär konkurs visat sig att tillgång saknas till 

betalning av konkurskostnaderna och annan skuld som boet har ådragit 

sig. Förslaget överensstämmer i denna del med gällande rätt. Justitiekans

lern har i remissyttrande iiver konkurslagskommittens betänkande (SOU 

1977: 29) "Konkursförvaltning" framfört önskemäl om sådan ändring att 

borgenär äger klandra slutredovisning även när konkurs avskrivs enligt 

186 * konkurslagen. I anslutning därtill har justitiekanslern framhttllit, att 

en skadesti\.ndstalan mot förvaltare enligt gällande rätt skall föras som 

klander av slutredovisning och att borgenärerna bör ha klanderrätt även i 

det fall som avses i 186 §.om förvaltaren har tillfogat dem skada. Föredra

gande statsrttdet har i lagrådsremissen sagt sig ej ha funnit anledning till 

lagändring i den riktning justitiekanslern föreslagit och därvid anfört bl. a., 

att borgenliren i hithörande fall har möjlighet att för egen del väcka skade-
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stfindstalan mot förvaltaren. 

Den i konkurslagen föreskrivna ordningen med slutredovisning och möj

lighet till klandertalan innefattar i princip en slutlig reglering av förvalta

rens ekonomiska ansvar pi1 grund av förvaltningen. Även talan om skyldig

het för frirvaltarcn att utge skadcstftnd skall som justitiekanslern anfört fö

ras i form av klander av slutredovisning. För förvaltaren är således be

stiimmelserna i 191 *av betydelse särskilt därigenom. att tiden för talans 

viickande begränsas till tre månader. Utan särskild bestämmelse blir 18 

kap. 9 * handelshalkcn tilliimplig, enligt vilken talan mot förvaltaren skall 

foras ·· inom natt och år'". Även om de fall då klandertalan frän borgenärs 

sida kan komma i frnga i samband med avskrivning enligt 186 *är fä till an

talet, vill lagrådet ansluta sig till förslaget att borgenär fi\r klanderrätt enligt 

konkurslagen ocks;) i dessa fall. Skadeståndstalan i annan ordning än enligt 

de siirskilda bestämmelserna i konkurslagen eller. i den mt\n sådana sak

nas. enligt 18 kap. 9 * handelsbalken torde inte stfl borgenär till buds i hit

hörande fall annat iin om den grundar sig pä brottsligt förfarande frän för

valtarens sida (jfr nuvarande bestämmelse i 197 *konkurslagen om skade

ständstalan mot riittcns ombudsman). En rätt enligt 191 *konkurslagen för 

borgeniir till klandertalan mot redovisning som avges enligt 186 * stt\r ock

s;'1 viil i iiverensstiimmclsc med det remitterade förslaget till den del det en

ligt 191 *ger borgenär sfldan rätt i frl\ga om redovisning som avges enligt 

185 d *· dvs. i fall då konkursen från början handläggs som mindre kon

kurs och avskrivning sker på den grund att tillgangarna ej räcker till betal

ning av konkurskostnaderna och annan skuld som boet har ådragit sig. 

Pii grund av det anförda förordar lagrt\det. att bestämmelsen i 191 * 
första stycket i förslaget såvitt gäller borgenärs klandertalan utvidgas till 

att omfatta även det fall som avses i 190 * tredje stycket i förslaget. Klan

dertiden tre månader kommer för borgenär liksom för gäldenären att räk
nas föin det beslutet om avskrivning vann laga kraft. 

206 ~ 

Enligt förevarande paragraf skall efter konkursens avslutande under vis

sa förutsättningar böcker och andra handlingar som rör konkursboet över

lämnas till tillsynsmyndigheten. De skall bevaras i enlighet med vad som i 

varje särskilt fall gäller om arkivering. 

Tillsynsmyndighet är kronofogdemyndighet. Enligt huvudregeln i 2 kap. 

3 * tryckfrihetsförordningen hlir handlingar som inkommer till kronofog

demyndigheten allmänna handlingar. De blir därmed också enligt 1 § i 

samma kapitel tillgiingliga för envar. Sådana handlingar av privat natur 

som här är i fråga skulle möjligen kunna hänföras till handlingar som avses 

i 2 kap. 11 * 3 tryckfrihetsförordningen och därmed ej vara att anse som 

allmänna handlingar. Enligt nämnda lagrum undantas nämligen från kate

gorin allmänna handlingar ·'tryckt skrift. ljud- eller bildupptagning eller 

annan handling som ingflr i bibliotek eller som från enskild har tillförts all

mänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och studie-
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iindamtil eller privata hrev. skrifter eller upptagningar som eljest ha över

ILirnnats till myndighet uteslutande för ändami'1I som nu angivits". Denna 

hestLimmelsc tillkom genom 1976 i\rs iindringar i tryckfrihetsförordningen 

som ersiittning för en tidigare liknande hestiimmelse i ~ kap. 7 ~ samma 

förordning. Den syftar niirmast pi\ privata arkiv och liknande samlingar av 

handlingar (set. ex. prop. 1975/76: 160 s. 180). De handlingar som hiir iir i 

fraga iiverliimnas emellertid till kronofogdemyndigheten i dess egenskap 

av tillsynsmyndighet i konkurs. Förvaringen av handlingarna hos myndig

heten hlir dlirmed ett led i myndighetens hefattning med konkursen. Vid 

angivna förhttllande torde det inte vara möjligt att hänföra handlingarna till 

S<\dana handlingar som avses i nyssnämnda lagrum i tryckfrihetsförord

ningen. 

De överfamnade handlingarna fär si\lunda anses bli allm~inna handlingar 

niir de kommer in till kronofogdemyndigheten. Det kan emelleriid inte va

ra meningen att de skall hli offentliga. En regel bör därför överviigas av in

nehåll att dessa handlingar undantas frän offentlighet. Konkursförvaltaren 

mäste annars välja ut de handlingar som han med hiinsyn till att de hlir of

fentliga anser sig kunna överlämna till tillsynsmyndigheten. Med en si\dan 

on.lning kan emellertid inte fullt ut vinnas de fördelar som torde vara av

sedda med den i förevarande 206 ~ öppnade möjligheten att utnyttja till

synsmyndighetens förvaringsutrymmen. 

Enligt vad föredragande statsrådet anfört i den allmänna motiveringen 

har fr1\gan om inskränkningar i offentlighetsprincipen heträffande de kon

kurshandlingar som finns hos tillsynsmyndigheten liimnats öppen för att 

övervägas i samband med det nrhete på en ny sekretesslagstiftning som pf1-

går inom justitiedepartementet. Den nu berörda fr1\gan bör beaktas i detta 

lagstiftningsarbete. Remiss till lagrådet i ämnet väntas inom kort. Kan hc

stämmelser i frågan hinna träda i kraft samtidigt med föreliggande förslag 

till ändring i konkurslagen eller i niira anslutning därtill saknas skäl att 

vidare behandla den särskilt i nu förevarande lagstiftningsiirende. 

Vad som sagts i det föreg1\ende i fråga om kronofogdemyndighet har 

motsvarande tillämpning i det fall att Hinsstyrelse skulle sl\som lagrådet 

förordat bli tillsynsmyndighet. 

W8 ~ 

Om, såsom lagrf1det föreslagit, kronofogdemyndighet inte skall vara till

synsmyndighet, kan paragrafen utgå. 

209 § 

Eftersom enligt lagrådets förslag tvist som avses i 27 och 98 §* ej skall 

prövas av tillsynsmyndigheten, bör hänvisningen till dessa paragrafer ut

g1\. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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Föredraganden anm~iler lagrädets yllrande' i)vcr förslag till 
I. lag 0111 iindring i konkurslagen ( 1921: 2251 . 

..., lag om iindring i jordabalken. 

3. lag 0111 lindring i lagen ( 1921: 2441 om utmätningsed. 

4. lag nm iindring i lagen I 195fi: 2171 om vissa kreditinriiltningars 

konkurs. 

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

6. lag om ändring i lagen ( 1971: 4941 om exekutiv f'iirsiiljning av fast 

egendom. 

7. lag om ändring i lagen I 1971: 5001 om exekutiv försäljning av luft

fart yg m. m .. 

X. lag om iimlring i rättshjiilpslagen ( 1972: 4291. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Lagförslagen 

Niir det giiller förslaget till ändring i KL har lagrådet i allt viisentligt 

godtagit de lösningar som förslagcl innehåller om de olika formerna för 

handläggning av konkurs och om konkursförvaltningens anordnandc. Den 

föreslagna fördelningen av uppgitier mellan förvaltnings- od1 tillsynsorgan 

har också lämnats utan erinran av lagrådet. 

I fråga om hur tillsynen över förvaltningen skall anordnas har lagrädet 

godtagit att tillsynen rörs över frän rättens ombudsman till en myndighet 

men framfört betänkligheter mot förslaget att kronofogdemyndigh~t skall 

vara tillsynsorgan. Lagrådet förordar att länsstyrelserna i stället anförtros 

tillsynen. En så.dan lösning är enligt lagrådet att föredra frän både princi

piella och organisatoriska utgångspunkter. 

1 Beslut nm lagri:\dsrcmiss fattat vid regeringssammanträde den 28 september 1978. 

45 Riksdugen JfJ78/79. I .1<1111/. Nr !05 
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Hir min del vill jag först understryka att huvudsyftet med den i lagråds

remissen föreslagna reformen i fraga om förvaltning och tillsyn är att i alla 

borgenärers intresse tistadkomma en effektivare ordning som kan ge bättre 

möjligheter till utdelning. När det gäller tillsynen måste som framgatt av 

rernissprotokollet dessutom beaktas att samhället i viixande omfattning 

har tagit pti sig ansvar för sysselsättningen. Detta kommer hl.a. till uttryck 

i den mängfald former av stöd och bidrag som ges till företagen av sam

hället. Det är mot den bakgrunden naturligt och angeläget att tillsynen 

ordnas sä att samhlillet far insyn i företag som råkar i konkurs. Vidare är 

en effektiv tillsyn vid sidan av andra insatser ett verksamt medel i kampen 

mot den brottslighet som orta är förknippad med konkurser. Den höga 

frekvensen av konkurser diir brott kan misstiinkas har senast belysts i en 

inom brottsförehyggandc radet upprättad rapport "Konkurser och 

ekonomisk brottslighet"' ( l97X: Il. 

Det är främst de angivna förhållandena som motiverar förslaget att 

konkurstillsyn skall ~ke genom en myndighet i stället for genom en rättens 

ombudsman. 

Jag anser att det i principiellt hänseende finns betydelsefulla skillnader 

mellan tidigare förslag att låta kronofogdemyndighet handha förvaltningen 

i vissa konkurser och det nu förevarande förslaget att låta samma 

myndighet utöva tillsyn över förvaltningen. På tillsynsorganet ankommer 

saledes enligt det remitterade förslaget - med ett relativt betydelselöst 

undantag - inte nägra som helst förvaltningsuppgifter. Till skillnad från 

vad som gällde enligt konkurslagskommittens förslag - till vilket den av 

lagrädet berörda remisskritikcn hänförde sig - skall det inte heller 

förekomma någon rådgivning av tillsynsorganet i förvaltningsfrågor. För

valtaren skall således i förhållande till tillsynsorganet självständigt bedöma 

vilka åtgLirder som är motiverade och när de bör företas. Detta hindrar 

visserligen inte att kontrollen även skall vara materiell, dvs. avse 

ändamålsenligheten och effektiviteten i förvaltningen. Den kontrollen är 

dock väsentligen avsedd att ha karaktären av en efterhandskontroll. När 

det gäller remissutfallet med anledning av kommittcförslaget bör f.ö. 

tilläggas att en klar majoritet bland de remissinstanser som godtog 

förslaget om myndighetstillsyn var positiva till att tillsynsuppgiften anför

troddes åt kronofligdemyndighet. 

Lagrådets principiella invändning mot valet av kronofogdemyndighet 

som tillsynsorgan går i huvudsak ut på att det till följd av kronofogde

myndighetens ställning som representant för staten som borgenär finns 

risk för att tillsynsarhetet influeras av myndighetens verksamhet för in

drivning av de statliga fordringarna. 1 alla händelser kan konkursborge

närerna enligt lagrådet lätt fä ett intryck av att så är fallet. Vad lagrådet här 

synes åsyfta är att tillsynsmyndigheten skulle kunna nöja sig med att se till 

att förvaltningen bedrivs med den effektivitet S?m behövs för att priori

terade borgenärer, däribland staten, skall få sin utdelning i konkursen 

säkrad. 
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Med anledning av lagrådets kritik vill jag till en bö~jan erinra om att inte 

alla fordringar som bevakas av kmnofogdemyndighel för statens rLikning 

iir fiirenade rned förrnänsriitt. låt vara att de opriorikrade fordringarna 

representerar en ringa del av det sarnmanlagda fordringsbeloppet. Mer 

betydelsefullt iir dock att det i praktiken iir svårt att bedöma om den ena 

eller andra förvaltnings<'itgiirden iir till fördel enbart för förmiinsberiittigade 

borgeniirer eller gynnar hela borgenärskollektivet. 

Kn111ofl1gdernyndigheterna har i sin verksarnhet rned utmiitningar (lCh 

annan specialexeku1ion olia en dubbel funktion. I allmiinna rni·[I förctriider 

kronofogdernyndigheten staten som borgeniir och har samtidigt heslutande 

och verkställande uppgifter i egenskap av exekutiv myndighet. Denna 

ordning, sorn har gällt under mycket lång tid. torde inte ha föranktl några 

olägenheter. I lagrådsrernissen med förslag till utsökningshalk ans~1gs inte 

heller alt det fanns anledning att ornpröva kronofogdernyndighetens 

stiillning i allrnänna rnål. 

Den dubbla ställning som kronofogdernyndigheterna enligt det nu 

aktuella förslaget får i konkurs kan lika litet som deras stiillning vid 

utmiilning m.m. anses ägnad att inge beliinkligheter. Niir det gäller för

hållandet mellan indrivningsuppgiti.erna och tilbynsuppgifterna i konkurs 

har jag emellertid i syfte att skapa en ytterligare garanti mot misstankar om 

ohehöriga hänsynstaganden föreslagit en särskild jiivsregel. Jag kan 

tillägga att förutsättningar finns för att på flera tillsynsmyndigheter skapa 

en organisation som möjliggör att tjänsteman som handhar tillsynsfrågor 

helt är befriad från att fullgöra indrivningsuppgifter. 

Lagrådets principiella invändningar mot valet av kronofogdemyndighet 

som tillsynsorgan ger mig vidare anledning uttala att jag har fullt för

troende för de berörda tjänstemännens förmåga att utföra tillsynen med 

utgångspunkt från konkursförvaltningens grundläggande ändamttl att till

godose samtliga borgenärers intressen. Det bör också understrykas att 

tjänstemän vid kronofogdemyndigheterna handlar med samma ansvar som 

andra offentliga tj~instemän och att kronofogdemyndigheternas verksam

het liksom annan statlig verksamhet p;i flera sätt är underkastad offentlig 

kontroll. 

Sammanfattningsvis anser jag att det remitterade förslaget ger en från 

principiell synpunkt fullt tillfredsställande ordning. 

När det därefter gäller lagrådets förslag om länsstyrelse som tillsyns

myndighet vill jag som en allmän kommentar papeka att man mot förslaget 

kan framföra principiella synpunkter av samma slag som de som enligt 

lagrädets mening talar mot kronofogdemyndighet som tillsynsorgan. 

Länsstyrelsen fullgör borgenärsfunktioner i samband med uppbörden av 

skatter. Det ankommer sålunda pä länsstyrelsen att pröva frägor om 

ackord. avskrivning och avkortning av skattefordringar. Det iir också 

länsstyrelsen som ytterst prövar om konkursansökan skall göras (se 6::?. och 

67 §§ uppbördslagen, 1953: ::?.72). Även mänga andra statliga fordringar 
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följer samma n:glcring (jfr I ~ uppbiirdslagen och fiirordningcn. 196.'i: 852. 

om ackon.l och avskrivning riirande vissa skatten. I frt1ga om staten~ 

fordran pi1 grund av utbetalat lönegarantibdlipp ankllmmer det pä hins

styrelsen att utöva motsvarande boQ!eniirsfunktioner lsc l6 ud1 19 ** kun

görelsen. 1970: 745. om statlig lönegaranti vid konkurs jiimfön.l med IH * 
avskrivningskungörelscn. I %5: 92 l l. Länsstyrelsen har härutöver till 

uppgift att utöva tillsyn över utmiitningsmiinnen i deras exekutiva 

verksamhet. varvid Hinsstyrelscn i egenskap av företriidarc för statens 

fordringsanspräk har att iivervaka effektiviteten i indrivningsarbetet. Det 

hör i detta sammanhang ocksä erinra~ llm att lii'lsstyrelscn i vissa fall före

triider staten i tvist vi<l allmän domstol. Om htervinningstalan skulle riktas 

mot staten, kan nämligen liinsstyrelsen komma att töretri-ida staten i första 

instans (9 * fansstyrelseinstruktionen. l 971 :460). 

Det sagda visar all fän-;styrelserna har att i viktiga avsecn<len ta befatt

ning med fordringar som staten bevakar i konkurs. Länsstyrelserna har 

alltsf1 inte m'lgon s[idan sti.illning att de frän rent prinl·ipiella synpunkter 

skulle ha företdde framför kronofogdemyndigheterna när det gäller 

uppgiften att handha tillsyn i konkurs. 

Till de nu anförda principiella synpunkterna kommer en rad sakliga och 

praktiska skäl som talar till förmån för kronofogdemyndigheterna. Dessa 

är som jag har anfö11 i remissprntokollet väl förtrogna med exekutiv verk

samhet och har nära kontakt med konkursförvaltning. De erfarenheter och 

det kunnande som kronofogdi:myndigheterna härigenom förvärvar på 

dessa omraden saknar motsvarighet hos länsstyrelserna. Som jag har 

anfört inledningsvis iir tillsynen i konkurs en viktig faktor när det giiller att 

bckiimpa den ekonomiska brottslighet som ofta är aktuell i samband med 

konkurs. Kronofogdemyndigheternas e1farcnheter är just på denna punkt 

av särskilt värde. 

Vad som vidare talar för att välja kronofogdemyndighet som tillsyns

organ är att tillsynsuppgiften kan knytas an till en befintlig organisation 

lämpad för uppgiften. För länsstyrelsernas del skulle en tillsynsfunktion 

utgöra en helt ny uppgift med därav följande organisatoriska och kostnads

mässiga problem. 

En ytterligare särskild fördel med det remitterade förslaget ligger däri att 

det ger möjlighet för de kronofogdemyndigheter som skall vara tillsyns

organ att delegera vissa uppgifter inom ramen för tillsynsverksamheten till 

andra kronofogdemyndigheter inom tillsynsmyndighetens verksamhets

område. Någon motsvarande delegeringsmöjlighet skulle inte föreligga vid 

alternativet med länsstyrelse som tillsynsorgan. 

På grund av det anförda vidhåller jag det remitterade förslaget att krono

fogdemyndighet skall vara tillsynsorgan i konkurs. 

En annan fråga som lagrådet behandlar i sitt yttrande är frågan om det 

skall vara möjligt att försätta ett insolvent konkursbo i konkurs. Lagrådets 

mf~joritet anser att en sådan möjlighet bör finnas och förordar att en 
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bestiimmelse i ~imnet förs in i KL. Ln ledamot har aYvikandc mening. 

Enligt denne ledamot saknas i delta lagstihningsiircnde tillrii..:kligt 

underlag för en bcdiimning av fri1gan LllTI konkursbos försiiltande i 

konkurs. 

I remissen har jag intagit den ständpunkten att tillr;i.;kliga sbl inte före

ligger för att lagstirtningsvägen regkra fri1gan om konkursbos försiittande i 

konkurs. Viigledandc för dd stiillningstagandct har bl. a. varit att det inte 

har påvisats m)gra praktiska oliigenhetcr av att frågan f. n. är oreglerad. 

Jag gör fortfarande den bedömningen att det praktiska behovet av en 

lagreglering är ringa. även om vissa svårigheter kan tänkas föreligga att 

tillämpa li.inegarantilagen när dl konkursbo. som fortsatt driften och 

anställt arbetstagare. kommer pit obesttind. Som framgätt av remissproto

kollet har frägan om lönegarantilagens tilliimplighet i denna situation 

samband med mera övergripande frågor rörande löneskyddet för de 

anställda i ett nedliiggningshotal företag. Dessa frågor är föremäl för över

väganden i arbetsmarknadsdepartementet. Resultatet härav kan komma 

att ytterligare minska den praktiska betydelsen a\ frågan om konkursbos 

försättande i konkurs. 

Frän principiell synpunkt kan det dock. som lagrådets majoritet anför. 

knappast anses tillfredsställande att man vid konkursbos insolvens är 

hänvisad till en inte alla gånger självklar analogisk tilliimpning av konkurs

rättsliga regler. Jag vill därför inte motsätta mig förslaget att frågan lagreg

leras. Jag delar meningen att den lämpligaste lösningen i sä fall är att i KL 

införs en bestiimmclse som anger att ett insolvent konkursbo kan försättas 

i konkurs. Bestiimmdsen bör fä det innehåll och den placering i KL som 

lagrådslcdamötema förordar. Med den nya regleringen blir vanliga regler 

om borgcnärssammanträdc. bevakning. utdelning etc. tillämpliga vid 

konkursbos konkurs. 

Borgenärer i den nya konkursen blir de som är massaborgenärer i den 

ursprungliga konkursen. Som massaborgenär räknas dä även den som 

innehar fordran på konkurskostnad. t. ex. förvaltaren. Av grunderna för 

den nya bestämmelsen i 188 § om den inbördes ordningen mellan konkurs

kostnad och massafordran följer att i den nya konkursen de kostnader som 

har föranletts av <len ursprungliga konkursen har företräde framför massa

fordringar i samma konkurs. 

Teoretiskt sett finns inget hinder mot att konkursbo kan försättas i 

konkurs på ansökan även av innehavare av fordran på konkurskostnad. 

Jag vill <lock understryka att det kostna<lsansvar för staten som föreskrivs i 

188 *är avsett att tillämpas utan att boet skall behöva försättas i konkurs. 

I 185 d och 186 *~finns för mindre resp. ordinär konkurs bestämmelser 

om avskrivning av konkurs när boet ej försltir till betalning a\' konkurs

kostnader och massaskulder. I dessa fall ~ir konkursboet ofta insolvent. 

Det går då att vänta med att skriva av konkursen enligt något av nyss 

angivna lagrum och i stället försätta boet i konkurs. När några massakrav 
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inte fi.ireligger finns d(ick knappast anledning att v:ilja detta alternativ. Inte 

heller dii s~1dana krav finns hehi.iver förhällandena vara sttdana att det finns 

anledning att försiitta hoct i konkurs med därav följande kostnader. 

I nch med all t:ll inslllvent kl1nkursbo kan försiittas i kt~nkurs far de 

anställda hos konkursboet möjlighet att fä sina lönekrav tillgodosedda 

gennm en direkt til!Limpning av lönegarantilagen i den nya konkursen. För 

det fall att liirvaltaren i den knnkursen fortsiitter rört:lsen för det nya hliets 

riikning och detta i sin tur hlir insolvent med nödlidande lönefordringar 

kan. efter ett nytt konkurshcslut. lönegarantirnedel pä nytt utgä för att 

tiicka sl1dana fordringar. Dt:t finns med hiinsyn till att staten hela tiden 

garanterar de anstiilldas löner en viss risk för att den ursprungliga giilde

niirens rörelse drivs vidare. eventuellt av tlera successiva konkursbon. 

Hingre iin vad snm iir sakligt motiverat. Det är naturligtvis tillsynsmyndig

hetens uppgil'I att ingripa mot sådant missbruk av den nya regleringen. 

Enligt min mening bör det kriivas mycket starka skäl för att den ursprung

liga kl1nkursgiildeniircn' rörelse skall fä drivas vidare av det nya konkurs

boet <jfr 6 l * i det remitterade förslaget I. 

Lagrådets majoritet anser att det - med undantag för fall där in

solvensen beror pi1 försumlighet hos förvaltaren - ej finns hinder mot att 

till förvaltare i den nya konkursen utses samma person som iir förvaltare i 

den tidigare konkursen. Meu tanke pä att det är angeläget att hålla kost

naderna nere för förvaltningen av det nya konkursboet finner jag denna 

uppfattning välgrundad. Det bör dol.'.k understrykas att konkursdomaren 

har att noggrant pröva frägan om vem som skall vara förvaltare i den nya 

konkursen. 
Lagrådet har i l"räga om detaljutformningen av det remitterade förslaget 

till lag om ändring i KL föreslagit en ucl ändringar och tillägg. Jag godtar 

lagri'ldcts förslag med undantag för ~indringar som betingas av lagrädets 

förslag i fråga om tillsynsorgan och har ingen erinran mot lagrådets ut

talanden om innebörden av Je berörua bestämmelserna. Lagrådet har 

vidare gjort vissa anmärkningar betr:iffande tilmmpningen av 14 a, 14 b och 

5-1 ** i det remitterade KL-förslaget. Inte heller i den delen har jag nägot 

att inv~inda. 

Lagrädct berör i sitt yttrande slutligen 206 * i det remitterade KL-för

slaget. Enligt lagrådet följn av giillande bestämmelser att handlingar som 

enligt :!06 * inges till kronofogdemyndigheten i egenskap av tillsyns

myndighet blir allmänna hanulingar. Lagrådet finner <tll dessa handlingar 

inte bör vara offentliga och anser att en regel bör övervägas som gör att 

handlingarna unuantas frän offentlighet. Lagrådet tillägger dock att det 

saknas skäl att behandla frågan vidare i detta lagstiftningsärcnde. om det 

piigfiende arbetet med en ny sekretesslagstiftning medför att en bestäm

melse i ämnet kan hinna träda i kraft samtidigt med föreliggande förslag till 

ändring i KL eller i niira anslutning diirtill. 

Onekligen kan skiil anföras för att sädant gäldenären tillhörigt bok-
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föringsmaterial som ges in till tillsynsmyndigheten med stiid av 206 * hör 

kunna sekretessheliiggas i vissa fall. Någon regel hiirnm finns e.i upptagen i 

Jet förslag till ny sekretcsslagstiftning varom remiss till lagrådet har beslu

tats den 7 december 1978. Stiillningstagande i frågan färske i samband med 

den fortsatta behandlingen av nämnda lagstiftningsärende. 

Kostnader m. m. 

lkt nya systemet för tillsyn medför att nya arbetsuppgifter Higgs pfi 

kronofogdemynuighetcrna. i första hand de myndigheter som skall vara 

tillsynsmyndigheter i konkurs. De nya uppgitierna kan endast delvis 

utföras med utnyttjande av redan befintlig personal. Det är diirför nödviin

digt att tillföra kronofogdeorganisationen ytterligare personalresurser. 

I prop. 1978/79: 100. bil. 18. har föreslagits att riksuagen till Kron1~fi1gde

m.rndigh1•fl'm11 för budgetaret 1979/80 skall anvisa ett förslagsanslag av 

337.124.000 kr. Hiirvid har inte medel beräknats för de nytillkommande 

arbetsuppgifterna. 

I remissprotokollet har jag angett att tillsynsuppgifterna i princip skall 

ankomma pä en kronofogdemyndighet i vaijc län men att avvikelse frän 

denna prim:ip skall kunna göras. Det ankommer på regeringen att 

bestiimma vilka kronofogdemyndigheter som skall vara tillsynsmyndighet 

i konkurs (42 § i förslaget). Jag räknar med att kronofögdeorganisationen 

behiiver tillföras knappt 20 nya tjänster inom en kostnadsram av ca 2 

milj.kr. om året. 

De ökade kostnader för personal som således uppkommer fram till 

budgetåret 1980/81 torde fä bestridas genom att förslagsanslaget B 3 

Kronofogdemyndigheterna under femtonde huvudtiteln tär överskridas. 

N~ir det gäller förvaltningen i de mindre konkurserna har jag i 

remissprotokollet angett att det torde uppstå kostnader för staten om ca 

3 . .5 milj. kr. per ar. Detta innebär i jämförelse med statens nuvarande 

kostnader för mindre konkurser en merkostnad om ca .500.000 kr. På sam

ma sätt som nu torde kostnaderna fa belasta förslagsanslaget Ersättning åt 

vittnen m. m. under andra huvudtiteln. 

Det är viktigt att utbildningen av Jen personal vid kronofogdemyndig

heterna som berörs av reformen inleds i god tid före dennas ikraftträdande. 

Det far ankomma pä RSV all inom ramen för sin ordinarie utbildnings

verksamhet anordna denna utbildning. 

Även i andra frägor är det angefaget att förberedelsearbetet för reformen 

kommer i gång sä. tidigt som möjligt. Jag syftar här bl.a. på arbetet att fast

st;illa normer för beriikning av ersättning till staten för tillsynsverksam

heten. Även fastställande av taxor för förvaltararvoden i vissa mindre 

konkurser hör till förberedelsearbetet. Jag har för avsikt att inom den 

närmaste tiden ta upp dessa frågor med berörda myndigheter. 
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Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föreslftr riksdagen 

att anta de av lagrtidct granskade fiirslagen med vidtagna ~indringar. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till flireuragamlens öveniigandcn od1 beslutar 

att genom proposition fi:iresl?t riksuagcn att anta ue förslag som före

draganden har lagt fram. 
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